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1. Tillægsaftalen 

For aftaler om abonnementsformen MobilFlex Bredbånd Dag gælder følgende 

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

mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for MobilFlex Bredbånd Dag forud. 

 

Indholdet af abonnementsformen MobilFlex Bredbånd Dag er beskrevet i pro-

duktbladet herfor. 

 

Abonnementsformen MobilFlex Bredbånd Dag er et mobildataabonnement og 

indebærer bl.a. følgende: 

 

• Adgang til at benytte TDC’s mobildatatjenester, jf. pkt. 2 og 6 i abon-

nementsvilkår for TDC’s mobiltjenester. 

 

• Taksering pr. dag for forbrug af TDC’s mobildatatjenester (frit forbrug 

pr. dag), dog kun op til forbrugsgrænsen, jf. pkt. 2. 

 

 

• Ingen adgang til at benytte TDC’s mobiltjenester til taletelefoni (SIM-

kortet er spærret for taletrafik). 

 

Betaling for forbrug af sms, mms mv. takseres altid efter de gældende priser 

herfor og opkræves særskilt via kundens regning. 

 

Oplysning om de til enhver tid gældende priser for MobilFlex Bredbånd Dag og 

om mulighederne for at kombinere MobilFlex Bredbånd Dag med TDC's øvrige 

abonnementsformer mv. kan fås ved henvendelse til TDC. 

 

 

2. Frit forbrug pr. dag og forbrugsgrænse  

Kunden får mod betaling forud af en fast månedlig abonnementsafgift adgang 

til at bruge TDC’s mobildatatjenester. Herudover opkræves en forbrugsafgift 

pr. påbegyndt døgn, når kunden anvender TDC’s mobildatatjenester (Frit for-

brug pr. døgn).  

 

Frit forbrug pr. døgn inkluderer dog maksimalt 10 GB pr. måned.  

 

MobilFlex Bredbånd Dag kan også bruges i udlandet inden for EU samt Norge, 

Island, Schweiz og Lichtenstein (herefter tilsammen benævnt ”EU”). TDC er 

dog berettiget til at opkræve en særlig forbrugstakst (EU-tillæg) for den del af 
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kundens forbrug af mobildata i EU, der overstiger den grænse for rimeligt da-

taforbrug i EU, som fremgår af prislisten (fair-use-grænse). I øvrigt gælder 

Abonnementsvilkår for TDC’s mobiltjenester pkt. 3.B og 3.C. 

 

Overskrides den aftalte datamængde, takseres forbruget i Danmark ikke, men 

hastigheden på forbindelsen ved brug i Danmark nedsættes til 64 kbit/s.  

 

Hvis kundens forbrug overskrider 9 GB pr. måned, vil TDC så vidt muligt se-

nest 24 timer herefter fremsende en meddelelse herom pr. sms og – efter 

nærmere aftale herom – pr. e-mail. TDC kan ikke drages til ansvar for forsin-

ket eller manglende fremsendelse af meddelelse om overskridelse og eventu-

elle følger heraf. 

 

MobilFlex Bredbånd Dag er personligt og må ikke anvendes til formidling af 

trafik for andre end den registrerede kunde eller bruger.  

 

Følgende forbrug er ikke omfattet af aftalen om MobilFlex Bredbånd og takse-

res særskilt:  

• Forbrug i udlandet uden for EU (roaming uden for EU), jf. pkt. 3 i Abonne-

mentsvilkår for TDC's mobiltjenester. 

• Forbrug via maritime teleoperatører (på skibe). 

 

I øvrigt gælder pkt. 6 i Abonnementsvilkår for TDC’s mobiltjenester. 

 

 

 

 


