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1. Tillægsaftalen 

For aftaler om 100 % Mobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvil-

kår for TDC's mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går disse sær-

skilte vilkår for 100 % Mobil forud. 

 

100 % Mobil giver kunden mulighed for mod betaling af tilvælge følgende 

moduler m.v.: 

 

• Behold Hovednummer, jf. pkt. 2.  

 

• Mobil Kø-Gruppe, jf. pkt. 3.  

 

• Mobil Velkomst, jf. pkt. 4. 

 

• Mobil Omstillingsbord, jf. pkt. 5. 

 

• TDC Omstilling Plus, jf. pkt. 6. 

 

Modulerne m.v. fungerer kun sammen med udvalgte tjenester hos TDC, jf. 

pkt. 2, 3, 4, 5 og 6. Af de enkelte punkter fremgår, hvilke tjenester hos TDC, 

der er forudsætninger for tilvalg af de enkelte moduler.  

 

For alle moduler gælder, at roamet trafik, jf. pkt. 3 i abonnementsvilkår for 

TDC's mobiltjenester, ikke er omfattet og vil blive beregnet og takseret i hen-

hold til prislisten.   

 

Indholdet af de enkelte moduler under 100 % Mobil er beskrevet i produkt-

brochurerne herfor.  

 

Det er ikke muligt at kombinere 100 % Mobil med TDC's øvrige abonnements-

former, medmindre der i aftalevilkårene er givet mulighed herfor.  

 

Oplysning om de til enhver tid gældende priser og rabatsatser for 100 % Mo-

bil samt mulighederne for at kombinere 100 % Mobil med TDC's øvrige abon-

nementsformer mv. kan fås ved henvendelse til TDC. 

 

2. Behold hovednummer 

Kunden kan mod betaling af et månedligt beløb tilvælge Behold hovednum-

mer, der giver kunden mulighed for fast viderestilling af kundens hovednum-

mer (fastnetnummeret) til ét mobilnummer.  

 



 

 

2 Kunden får herefter 100 % rabat på omstilling og viderestilling af opkald fra 

hovednummeret til mobilnummeret.  

 

Kunden har ikke krav på at anvende sit eksisterende hovedtelefonnummer på 

Behold hovednummer, og det er en forudsætning for aftale om Behold hoved-

nummer, at produktet uden videre kan anvendes på kundens hovedtelefon-

nummer.  

 

Hovedtelefonnummeret flyttes til en centralt placeret linje.  

 

Det er en forudsætning for aftale om Behold hovednummer, at de omfattede 

telefonnumre i forvejen indgår i aftale om abonnement på TDC’s telefonitje-

neste og TDC’s ISDN-tjeneste samt aftale om abonnement på TDC Erhverv 

Mobil, aftale om abonnement på MobilFlex Connect eller aftale om abonne-

ment på TDC's Pro-portefølje (mindre erhvervskunder).  

 

3. Mobil Kø-gruppe 

Kunden kan mod betaling af et månedligt beløb tilvælge Mobil Kø-gruppe.  

 

Mobil Kø-gruppe giver mulighed for, at indkomne kald kan vente i kø til kun-

den eller kundens medarbejdere.  

 

Mobil Kø-gruppe giver bl.a. også kunden mulighed for at bestemme, hvilke af-

tagere af køen, der primært skal tilbydes kaldene.  

 

Det er en forudsætning for aftale om Mobil Kø-gruppe, at de omfattede tele-

fonnumre i forvejen indgår i aftale om abonnement på TDC Erhverv Mobil el-

ler aftale om abonnement på MobilFlex Connect.   

 

4. Mobil Velkomst 

Kunden kan mod betaling af et månedligt beløb tilvælge Mobil Velkomst.  

 

Mobil Velkomst giver mulighed for, at indkomne kald kan vente i kø til kunden 

eller kundens medarbejdere.  

 

Mobil Velkomst giver bl.a. også kunden mulighed for at bestemme, hvilke af-

tagere af køen, der primært skal tilbydes kaldene.  

 

Mobil Velkomst giver endvidere mulighed for indtaling af to forskellige vel-

komsthilsner til forskellige tidspunkter på døgnet. 

 

Det er en forudsætning for aftale om Mobil Velkomst, at de omfattede tele-

fonnumre i forvejen indgår i aftale om abonnement på TDC Erhverv Mobil el-

ler aftale om abonnement på MobilFlex Connect.   

 

 

 



 

 

3 5. Mobilt omstillingsbord 

Kunden kan mod betaling af et månedligt beløb tilvælge Mobilt omstillings-

bord. 

 

Mobilt omstillingsbord er en hosted personlig PC omstillingsfunktion, som til-

knyttes ét abonnement. Flere brugere af Mobilt omstillingsbord vil forudsæt-

ter flere abonnementer. Med Mobilt omstillingsbord kan indkomne kald omstil-

les via kundens PC.   

 

Det er en forudsætning for aftale om Mobilt omstillingsbord, at de omfattede 

telefonnumre i forvejen indgår i aftale om abonnement på TDC Erhverv Mobil 

eller aftale om abonnement på MobilFlex Connect.   

 

6. TDC Omstilling Plus 

Kunden kan mod betaling af et månedligt beløb tilvælge TDC Omstilling Plus. 

 

TDC Omstilling Plus forudsætter, at kundens udstyr er beregnet til det.  

 

TDC Omstilling Plus giver kunden adgang til at benytte mobiltelefonens menu 

til at foretage omstilling af kald. Kunden takseres, så længe omstillingen fin-

der sted.  

 

Det er en forudsætning for aftale om TDC Omstilling Plus, at de omfattede te-

lefonnumre i forvejen indgår i aftale om abonnement på MobilFlex Connect el-

ler aftale om abonnement på TDC's Pro-portefølje (mindre erhvervskunder).  

 


