
Så lidt koster det

Vores Smartwatch-abonnement  
koster kun 29 kr./md ekskl. moms 
og er uden oprettelsesgebyr.  

Du og dine kolleger faktureres først i det øjeblik, hvor  
I aktiverer det på jeres ure.

 

S M A RT WATCH - A BO N N E M E NT (eS I M)

Altid indenfor rækkevidde

Hvad kræver det?

Ved at tilvælge et Smartwatch-abonnement, kan du og dine kolleger akti-
vere det indbyggede eSim i jeres smartwatch. Så kan I følge med, få opkald, 
modtage og svare beskeder i uret, uden at have mobilen med på farten. 

Med abonnementet kobler I jer på TDC NETs mobilnet, og derfor kan uret 
bruges uden en mobil i nærheden.

Alle aktive mobilabonnementer fra TDC Erhverv med inkluderet datapakke, 
kan tilvælge et Smartwatch-abonnement. Herudover skal der bruges et 
Apple eller Samsung smartwatch med cellular understøttelse (eSIM) for at 
kunne aktivere abonnementet i uret.
 



Apple

Apple watch virker kun sammen med 
Iphone. Det kræver en iPhone 6s eller 
nyere og iOS 13 eller nyere. Apple ure 
skal minimum være Watch 3 eller nyere 
og være cellular understøttet (eSIM). 

Samsung

Samsung watch skal være cellular understøttet og 
for android virker uret med en Samsung telefon med 
Android 8 eller nyere og et Samsung ur watch 3 eller 
nyere. Kræver Samsung Galaxy telefon med Android 
8.0 eller nyere.

Sådan tilkøber I Smartwatch- 
abonnement

1. Som administrator logger du ind i TDC Erhverv  
Selvbetjening på  – tdc.dk/se. Login her

2. Find mobilnummeret
Mobilnummeret søges frem i øverste søgefelt af jeres 
selvbetjening. I menuen vælges:
1. Abonnementer
2. Søg telefonnummeret det drejer sig om og klik på det

3. Mulige tilkøb og services
Tilkøb produktet Smartwatch under Mulige tilkøb og  
services. Se under punktet Abonnement på mobil- 
nummerets Medarbejderside, hvilket mobilabonnement  
brugeren har. Ønsker du at ændre dette, kan du skifte 
abonnementet samme sted.

4. Brugeren modtager en sms angående Smartwatch
Brugeren får nu adgang til at aktivere Smartwatch produk- 
tet på sin telefon og ur.

Hvilke ure med hvilke 
mobiltelefoner?

S M A RT WATCH - A BO N N E M E NT (eS I M)

Hvad kan Smartwatch-abonnementet ikke?
Kan ikke benyttes i udlandet, her skal anvendes bluetooth i stedet.  
Kan ikke 5G-hastighed. Kan ikke benyttes med Mobilt Bredbånds 
abonnementer og Teams-mobilabonnementer. Fungere uden et af 
vores mobil-abonnementer med data.

  Find hjælp her 
FAQ: 

tdc.dk/kundeservice/
smartwatch

https://fed.tdc.dk/as/authorization.oauth2?client_id=SPA_BusinessPKCE&redirect_uri=https%3A%2F%2Fselvbetjening.tdc.dk%2Fsignin-callback&response_type=code&scope=openid%20profile%20email&state=24cff82cd658422bbc155f844e623bb2&code_challenge=AnlInctsLYjxG5ottyrRgN5PxPzpAOM14bLSlXIPEzs&code_challenge_method=S256&response_mode=query
http://tdc.dk/kundeservice/smartwatch
http://tdc.dk/kundeservice/smartwatch

