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1. Tillægsaftalen 

 

For aftaler om abonnementsformerne MobilIntelligens, MobilIntelligens Basis 

og MobilIntelligens Large gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår 

for TDC's mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte 

vilkår for MobilIntelligens, MobilIntelligens Basis og MobilIntelligens Large for-

ud. MobilIntelligens, MobilIntelligens Basis og MobilIntelligens Large benævnes 

herefter tilsammen som telemetri. 

 

Indholdet af abonnementsformerne MobilIntelligens, MobilIntelligens Basis og 

MobilIntelligens Large er beskrevet i produktbladet herfor. 

 

MobilIntelligens og MobilIntelligens Large giver kunden mulighed for brug af 

TDC's mobildatatjenester, jf. pkt. 6 i abonnementsvilkår for TDC’s mobiltjene-

ster. 

 

Brugen af telemetri forudsætter, at kundens terminal er beregnet til dette, 

samt at kundens terminal og eventuelt øvrigt udstyr er opsat korrekt til brug 

af telemetri. 

 

Oplysning om de til enhver tid gældende priser på telemetri kan fås ved hen-

vendelse til TDC. 

 

 

2. Særligt om MobilIntelligens Large 

 

Telefonnummeret er for MobilIntelligens Large 13-cifret. 

 

MobilIntelligens Large kan ikke anvendes i udlandet. 

 

Ved abonnement på MobilIntelligens Large skal kunden mindst oprette 500 

forbindelser til mobiltjenesten. Efterfølgende oprettelser skal mindst omfatte 

100 abonnementer i fortløbende numre. 

 

Regninger for MobilIntelligens Large udsendes elektronisk til kunden i EDI-

format eller i OIO XML-format. 

 

 

3. Aftalens parter - erhvervsdrivende 
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Aftaler om telemetri kan kun indgås af erhvervsdrivende, og abonnementet 

må kun anvendes erhvervsmæssigt. Hvis kunden benytter abonnementet ikke-

erhvervsmæssigt betragtes dette som misligholdelse af aftalen. 

 

 

4. Bortkomst og uberettiget brug af SIM-kort 

 

Efter indgåelse af abonnementsaftalen sender TDC et eller flere SIM-kort til 

kunden eller dennes repræsentant. SIM-kortene er ikke beskyttet af PIN-kode 

og PUK-kode, jf. punkt 7.A. i abonnementsvilkår for TDC's mobiltjeneste. 

Punkt 7.B. og 7.C. samt den del af punkt 7.A. i abonnementsvilkår for TDC's 

mobiltjeneste, der vedrører lov om betalingsmidler, gælder ikke. 

 

Efter kundens eller dennes repræsentant modtagelse af SIM-kortene, hæfter 

kunden for tab som følge af andres uberettigede brug af SIM-kortene uden 

begrænsning. Kunden har således selv ansvar for at sikre sig mod andres ube-

rettigede brug af kortet. 

 

Kunden kan abonnere på spærringsfaciliteter og saldokontrolordninger (Sal-

domax) m.v. for at sikre sig mod andres uberettigede brug af kortet. 

 

 

5. TDC's erstatningsansvar 

 

Udover de begrænsninger, der følger af punkt 15.C. i TDC’s Generelle Vilkår, 

er TDC's erstatningsansvar begrænset til 25.000 kr. for hver ansvarspådrag-

ende handling eller undladelse. 

 

 

 


