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1. Tillægsaftalen om MaxTalePro 

For aftaler om abonnementsforment MaxTalePro gælder følgende vilkår i tillæg 

til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene 

går disse særskilte vilkår for MaxTalePro forud. 

 

MaxTalePro omfatter bl.a. følgende: 

 

• Særlige vilkår for betaling og forbrug, jf. pkt. 3. 

 

• Mulighed for abonnement på en række tillægstjenester, jf. pkt. 4. 

 

• 12 eller 18 måneders bindingsperiode, jf. pkt. 7. 

 

• Adgang til at benytte TDC’s mobildatatjenester (GPRS, HSDPA m.fl.), 

jf. pkt. 6 i abonnementsvilkår for TDC’s mobiltjenester. 

 

Aftale om MaxTalePro kan kun indgås af erhvervskunder. Kunden skal ved 

aftaleindgåelsen oplyse CVR-nummer, jf. pkt. 2 i TDC’s Generelle Vilkår. 

 

MaxTalePro kan ikke kombineres med Favoritnumre, Favoritsted, Nyt Favorit-

sted, Zone, SMS-modul, Fri Tale, High Speed Data eller Data 10/50/1000.  

 

MaxTalePro kan ikke kombineres med andre af TDC's rabat- og bonusordnin-

ger, medmindre det fremgår af disse tillægsvilkår, eller der i abonnementsvil-

kårene for sådanne ordninger er givet mulighed herfor. 
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Oplysning om de til enhver tid gældende priser og rabatsatser for MaxTalePro 

og de tilhørende tjenester kan fås ved henvendelse til TDC. 

 

 

2. Taksering 

Almindelige samtaler og opkald i Danmark afregnes pr. påbegyndt sekund.  

 

 

3. Betaling og forbrug 

MaxTalePro indebærer, at kunden mod betaling af et månedligt abonnement 

kan tale i maksimalt 48 timer pr. måned til 0 kr. i minuttet. Der er ingen op-

kaldsafgift. Omfattet er almindelige opkald til mobil– og fastnettelefoner i 

Danmark.  

 

Den inkluderede taletid kan også bruges i udlandet inden for EU samt Norge, 

Island, Schweiz og Lichtenstein (herefter tilsammen benævnt ”EU”) til at fore-

tage opkald inden for EU. 

 

Der betales særskilt for samtaler og opkald til service – og særnumre samt 

indholdstakserede tjenester, datakald og opkald til udlandet. Vodafone World 

er inkluderet i abonnementet. 

 

Der betales særskilt for samtaler udover de 48 timer efter de til enhver tid 

gældende priser og takster for TDC’s mobiltjeneste.  

 

Oplysninger om indeholdte faciliteter kan fås ved henvendelse til TDC. 

 

 

4. Tillægstjenester  

Følgende tillægstjenester kan blandt andet tilvælges MaxTalePro mod merbe-

taling: 

 

Fri Sms 

Surfin’ 

Vodafone World Platin 

FlexData Global 

FlexUdland Platin 

Konferencekald 
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5. Sms-modul og Fri Sms (rabat) 

Kunden kan mod betaling opnå rabat på sms (tekstbeskeder) til danske mobil-

numre i Danmark. 

 

Fri sms kan også bruges i udlandet inden for EU samt Norge, Island, Schweiz 

og Lichtenstein (herefter tilsammen benævnt ”EU”) til at sende sms og mms 

inden for EU. 

 

 

6. Flexudland Platin - særlige priser for opkald til udlandet 

Kunden kan mod betaling tilvælge prisplanen Flexudland Platin, hvorefter kun-

den kan ringe fra Danmark til udlandet til nedsatte minuttakster efter en sær-

lig prisplan. Kundens forbrug af samtaler fra Danmark til udlandet beregnes og 

takseres ved tilmelding til Flexudland Platin pr. påbegyndte 30 sekunder, og 

der opkræves en forhøjet opkaldsforsøgsafgift 

 

 

7. Bindingsperiode 

En aftale om abonnement på TDC’s mobiltjenester i abonnementsformen 

MaxTalePro er uopsigelig i enten 12 eller 18 måneder fra aftaleindgåelsen. 

Uopsigelighedsperiodens varighed aftales mellem Kunden og TDC ved aftale-

indgåelsen og fremgår af kundens ordrebekræftelse. Kunden kan med et var-

sel på mindst 1 måned opsige abonnementsaftalen til udgangen af uopsigelig-

hedsperioden. Kunden kan blive frigjort fra uopsigelighedsperioden mod at 

betale for abonnementet for den resterende del af uopsigelighedsperioden.   

 

 

 

 


