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1. Tillægsaftalen 

For aftaler om Enterprise Voice Bundle eller Enterprise Data Bundle gælder 

følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester. Ved 

modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for Enterprise Voice Bund-

le og Enterprise Data Bundle forud.  

 

Indholdet af Enterprise Voice Bundle og Enterprise Data Bundle er beskrevet i 

produktbladene herfor.  

 

Det er en forudsætning for aftaler om Enterprise Voice Bundle eller Enterprise 

Data Bundle, at kunden har aftale med TDC om TDC Erhvervskontrakt for mo-

biltjenester.  

 

Det er endvidere en forudsætning, at kunden indgår aftale om Enterprise Voice 

Bundle eller Enterprise Data Bundle for 4 år, jf. pkt. 4.  

 

Abonnementsformerne Enterprise Voice Bundle og Enterprise Data Bundle 

giver mulighed for mod betaling at: 

 

• foretage almindelige taleopkald, herunder roamede kald, til ind- og ud-

land uden betaling af minuttakst eller opkaldsafgift (fri tale), jf. pkt. 2.  

• få adgang til at benytte TDC’s mobildatatjenester (GPRS, HSDPA 

m.fl.), jf. pkt. 6 i abonnementsvilkår for TDC’s mobiltjenester, samt 

bruge TDC's mobildatatjenester uden opkrævning af forbrugstakt (frit 

forbrug), jf. pkt. 3. 

 

Oplysning om mulighederne for at kombinere Enterprise Voice Bundle eller 

Enterprise Data Bundle med TDC's øvrige abonnementsformer kan fås ved 

henvendelse til TDC.  

 

Oplysning om de til enhver tid gældende priser og rabatsatser for Enterprise 

Voice Bundle og Enterprise Data Bundle kan fås ved henvendelse til TDC.  

 

2. Enterprise Voice Bundle 

Kunden kan mod betaling forud af en månedlig abonnementsafgift tilvælge 

Enterprise Voice Bundle (fri tale).  

 

Enterprise Voice Bundle giver kunden adgang til at foretage almindelige tale-

opkald, herunder roamede kald, jf. abonnementsvilkår for TDC's mobiltjene-

ster, pkt. 3, til ind- og udland uden betaling af minuttakst eller opkaldsafgift. 

Enterprise Voice Bundle må ikke misbruges ved tilslutning af terminaler, bokse 
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eller andet udstyr, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med aftalen eller 

TDC's offentlige mobilnet og tjenester. Enterprise Voice Bundle er personligt, 

og må ikke anvendes til formidling af trafik for andre end kunden, dennes 

virksomhed eller en eventuelt registreret bruger.  

 

Abonnementsafgiften for Enterprise Voice Bundle fastsættes første gang ved 

aftaleindgåelsen og siden hvert år på baggrund af kundens faktiske forbrug 

det forudgående år, i overensstemmelse med TDC's listepriser og den indgåe-

de Erhvervskontrakt mellem TDC og kunden.   

 

Hvert kvartal beregnes, om kundens faktiske forbrug overstiger det forbrug, 

der lå til grund for fastsættelse af abonnementsafgiften. Hvis det faktiske for-

brug er steget med over 10 %, forøges prisen tilsvarende med tilbagevirkende 

kraft fra den sidste fastsættelse af abonnementsafgiften.   

 

3. Enterprise Data Bundle 

Kunden kan mod betaling forud af en månedlig abonnementsafgift tilvælge 

Enterprise Data Bundle (frit forbrug).  

 

Enterprise Data Bundle giver kunden adgang til at bruge TDC's mobildatatje-

nester, herunder ved roaming, jf. abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester, 

pkt. 3, i ind- og udland uden opkrævning af forbrugsafgifter. Enterprise Data 

Bundle er personligt, og må ikke anvendes til formidling af trafik for andre end 

kunden, dennes virksomhed eller en eventuelt registreret bruger.  

 

Abonnementsafgiften for Enterprise Data Bundle fastsættes første gang ved 

aftaleindgåelsen og siden hvert år på baggrund af kundens faktiske forbrug 

det forudgående år, i overensstemmelse med TDC's listepriser og den indgåe-

de Erhvervskontrakt mellem TDC og kunden.   

 

Hvert kvartal beregnes, om kundens faktiske forbrug overstiger det forbrug, 

der lå til grund for fastsættelse af abonnementsafgiften. Hvis det faktiske for-

brug er steget med over 10 %, forøges prisen tilsvarende med tilbagevirkende 

kraft fra den sidste fastsættelse af abonnementsafgiften. 

 

Der er ikke adgang til at benytte TDC’s mobiltjeneste til taletelefoni (SIM-

kortet er spærret for taletrafik). 

 

4. Binding og opsigelse 

Kunden indgår aftale om Enterprise Voice Bundle eller Enterprise Data Bundle 

for 4 år. Kunden kan dog opsige aftalen efter 2 år med et varsel på 1 måned, 

jf. abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester, pkt. 17.  

 


