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1. Tillægsaftalen 

For aftale om modulet TDC Duét til TDC’s Pro-produkter gælder følgende vil-

kår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester. Ved modstrid mel-

lem vilkårene går disse særskilte tillægsvilkår forud. 

 

Hvis kunden abonnerer på bestemte former for abonnement på TDC’s mobil-

tjenester kan kunden tilvælge modulet TDC Duét. Oplysning om hvilke abon-

nementsformer, der giver adgang til tilvalg af modulerne TDC Duét, og oplys-

ning om hvilke eventuelle andre tilvalgsmoduler TDC Duét kan kombineres 

med, kan fås ved henvendelse til TDC. 

 

Vilkårene for og indholdet af aftalen om TDC Duét fremgår af punkt 2 i disse 

tillægsvilkår. 

 

Oplysning om de til enhver tid værende priser for TDC Duét kan fås ved hen-

vendelse til TDC. 

 

 

2. TDC Duét og samlet regning 

Kunden kan vælge, at kundens forbindelser til TDC’s mobiltjenester og kun-

dens forbindelse til en af TDC’s fastnettjenester kombineres i TDC's Duét-

løsning. Det koster ikke ekstra at tilvælge TDC Duét. 

 

Det er en forudsætning for kundens tilvalg af TDC Duét, at kunden også har 

indgået aftale med TDC om abonnement på TDC’s telefonitjeneste eller TDC’s 

IP-telefonitjeneste (herefter tilsammen benævnt fastnettjenesten).  

 

Hvis kunden tilvælger TDC Duét sker opkrævninger vedrørende de omfattede 

mobilabonnementer på kundens telefonregning vedrørende det forudsatte 

fastnetabonnement (samlet regning). 

 

Hvis kunden tilvælger TDC Duét til TDC’s Pro-produkter tilmeldes de omfatte-

de mobilabonnementer automatisk også til modulet Fri Kollega, jf. pkt. 3 og 

tillægsvilkårene for det valgte Pro-produkt. Hvis kunden tilvælger TDC Duét 

kan kundens aftale om Fri Kollega maksimalt omfatte 5 mobilabonnementer. 

 

TDC’s Duét-løsning indebærer følgende: 

 

• Kundens abonnement på fastnettjenesten kombineres med kundens 

abonnement(er) på TDC's mobiltjenester. Oplysning om, hvilke former for 

abonnement på TDC’s mobiltjenester, der kan indgå i Duét-løsningen kan 

fås ved henvendelse til TDC. 

 



 

 

2 • Der kan indgå op til 5 forbindelser til TDC's mobiltjeneste i Duét-

løsningen. Ved kundens tilvalg af TDC Duét udpeger kunden, hvilke af 

kundens forbindelser til TDC’s mobiltjenester, der skal indgå i Duét-

løsningen.  

 

• Kunden får adgang til at benytte Duét-løsningen med de til enhver tid til-

knyttede funktioner og faciliteter, herunder fælles telefonsvarerfunktion 

(Duét-svar) og viderestilling til reduceret takst af opkald mellem kundens 

fastnetforbindelse og de omfattede mobiltelefonforbindelser (Duét-

viderestilling). Indholdet af Duét-løsningens funktioner afhænger af om 

kundens abonnement på fastnettjenesten består i et abonnement på 

TDC’s telefonitjeneste (traditionel Duét-løsning) eller i et abonnement på 

TDC’s IP-telefonitjeneste (Duét-lignende løsning). 

 

Oplysning om de til enhver tid værende priser for brug af Duét-løsningens 

funktioner (Duét-svar og Duét-viderestilling) kan fås ved henvendelse til TDC. 

 

Hvis fastnetabonnementsaftalen, som er en forudsætning for kundens tilvalg 

af TDC Duét, opsiges af enten kunden eller TDC, ophører aftalen om tilvalg af 

TDC Duét samtidig med ophøret af fastnetabonnementsaftalen. Hvis der ved 

ophøret af fastnetabonnementsaftalen indgår mere end én forbindelse til 

TDC’s mobiltjeneste i kundens Duét-løsning, fortsætter aftalen om Fri Kollega, 

jf. pkt. 3, uanset ophøret af fastnetabonnementsaftalen, medmindre andet af-

tales. 

 

 

3. Fri Kollega og samlet regning 

En aftale om modulet Fri Kollega giver kunden adgang til - uden betaling af 

forbrugstakst (opkalds- og minuttakst) - at foretage opkald af op til 3 timers 

varighed og sende sms/mms mellem kundens mobiltelefonabonnementer, 

hvor modulet Fri Kollega også er tilvalgt. Det koster ikke ekstra at tilvælge 

modulet Fri Kollega. Oplysning om, hvilke former for abonnement på TDC’s 

mobiltjenester, der giver mulighed for tilvalg af modulet Fri Kollega kan fås 

ved henvendelse til TDC.  

 

Hvis kunden har tilvalgt modulet TDC Duét, jf. pkt. 2, giver en aftale om mo-

dulet Fri Kollega endvidere kunden adgang til - uden betaling af forbrugstakst 

(opkalds- og minuttakst) - at foretage opkald mellem kundens fastnetabon-

nement og kundens mobilabonnementer, hvor TDC Duét og modulet Fri Kol-

lega er tilvalgt. 

 

Varer et enkelt opkald mellem kundens mobiltelefonforbindelser mere end 3 

timer, takseres forbrug, der ligger ud over de første 3 timer, med den i TDC’s 

prisliste til enhver tid gældende og oplyste pris. 

 

Følgende opkald og forbrug er ikke omfattet af aftalen om Fri Kollega og tak-

seres til den til enhver tid gældende og oplyste pris: Roamede opkald og 



 

 

3 sms/mms, jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester, viderestil-

lede opkald med Duét-viderestilling og opkald til aflytning af kundens telefon-

svarer.  

 

Kunden modtager samlet regning for de af kundens abonnementer på TDC’s 

mobiltjeneste, hvor modulet Fri Kollega også er tilvalgt. 

 

Vilkårene for Fri Kollega i tillægsvilkårene for det valgte Pro-produkt finder 

endvidere anvendelse. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte til-

lægsvilkår for TDC Duét til TDC’s Pro-produkter forud. 

 

 

 

 

 

 


