Mobilt Bredbånd

Tag den stabile internetforbindelse
med dig overalt med Mobilt Bredbånd
Har du brug for en stabil internetforbindelse i hjemmet eller på farten, kan du
bruge Mobilt Bredbånd – nu også med 5G.
Tag internetforbindelsen med dig
Danmarks bedste netværk – nu med 5G
Op til 1000GB data til fri afbenyttelse
5G-router for kun 20 kr. pr. md.
Få et hurtigt overblik over Mobilt Bredbånd
Som de første i Danmark har vi introduceret 5G-mobiltelefoni og Mobilt Bredbånd til små og
store virksomheder. Vi lancerer løbende nye 5G-services – oveni købet på Danmarks bedste
mobilnetværk. Med Mobilt Bredbånd, som nu også indeholder 5G, får du fleksibel adgang til
både data og internet samt samme muligheder trådløst som på et kablet fibernet. Og med en
5G-router til kun 20 kr. pr. md. får du mulighed for at få det optimale mobile hjemmekontor.
Se, hvordan vi dækker hos dig på tdc.dk/5g
Det kan du bruge mobilt bredbånd til
Den hastighed og stabilitet, som følger med 5G på Mobilt Bredbånd, understøtter en markant
bedre mobiloplevelse, mere effektivt hjemmearbejde og større medarbejdermobilitet.
Med 5G stiger hastigheden markant, når du up- og downloader data. Der følger en større
stabilitet med, så du oplever færre afbrydelser og sidst, men ikke mindst, øges kapaciteten
væsentligt, så flere kan være på netværket samtidig i geografisk afgrænsede områder.
Helt konkret får du en mobilforbindelse, der kan måle sig med det, du kender fra et fast
fibernet i dag. Forsinkelser og kapacitetsproblemer forsvinder når virksomhederne og
medarbejdere arbejder steder hvor mange andre også bruger netværket. En 5G-forbindelse
på Mobilt Bredbånd kan være et godt alternativ til en ældre – og langsommere –
bredbåndforbindelse.

Lej en 5G-router for
kun 20 kr. pr. md
Vælg en 5G router sammen med et 500
eller 1000 GB abonnement og få et optimalt
mobilt hjemmekontor. Routeren er testet og
afprøvet på vores 5G-netværk.

Mobilt Bredbånd abonnementer

+

Vores to mest populære abonnementer indeholder nu 5G til samme pris som før.
Find det abonnement med den mængde data, der passer til dine behov.

500 eller 1000 GB Mobilt
Bredbåndsabonnement

+
5G router til
kun 20 kr. pr. md

=
5G-mast
hvor du er

Mobilt hjemmekontor
med 5G

Mobilt hjemmekontor

Hyppig brug på farten

Let databrug på farten

Lej en 5G router sammen med dit 500 eller 1000 GB abonnement
for kun 20 kr. pr. md. og få et mobilt hjemmekontor. Routeren er
testet og afprøvet på vores 5G-netværk.

Til dig, der ofte henter billeder og præsentationer på
farten og arbejder steder uden anden internetadgang.

Til den lette databrug på farten – dig, der bruger data
via en tablet eller dongle.
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Danmarks bedste
mobilnetværk

Danmarks bedste
mobilnetværk

37 GB data i EU

28 GB data i EU

10 GB data i EU

2 GB data i EU

Mulighed for ekstra
data via trintaksering
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Danmarks bedste
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YouSee Musik

YouSee Musik
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Mulighed for at leje
en 5G-router for kun
20 kr. pr. md.

Mulighed for at leje
en 5G-router for kun
20 kr. pr. md.

399 kr.

349 kr.

299 kr.

224 kr.

172 kr.

89 kr.

Oprettelse 99,-

Oprettelse 99,-

Oprettelse 99,-

Oprettelse 99,-

Oprettelse 99,-

Oprettelse 99,-

Databrug uden for EU*
Tilvalg - Ugepakke 1 GB

Tilvalg - Ugepakke 500 MB

1 GB

500 MB

USA, Canada Tyrkiet, Thailand, Australien, New Zealand, Grønland, Færøerne, Indien, Singapore, Kina, Malaysia,
Hong Kong, Japan, Rusland.

399,- pr. pakke*

Abonnementet 0,-

USA, Canada Tyrkiet, Thailand, Australien,
New Zealand, Grønland, Færøerne.

399,- pr. pakke*

Abonnementet 0,-

* Datapakken (ugepakken) har en gyldighedsperiode på en uge (7 gange 24 timer) fra datapakken
tages i brug, og ubrugt data overføres ikke. Ved køb af en Weekly Travel pakke erstattes forbrugsloftet
for dataroaming med pakkeprisen – gælder dog kun dataroaming i de lande, som pakken omfatter.
Ovenstående priser gælder ved en 2-årig TDC Erhverv Rabataftale.
Hvis du bruger alle data i pakken, sænker vi din hastighed frem til månedsskiftet. Du får en sms,
umiddelbart før du rammer loftet, og igen når du har ramt loftet. Pakkerne er uopsigelige i 12
mdr. og kan herefter opsiges med et varsel på mindst 3 mdr. Alle priser er ekskl. moms. Se i øvrigt
aftalevilkårene.

I Mobilt Bredbånd 200 og 50 GB er der en fair use-grænse på hhv. 45 og 33 GB data pr. måned i EU og Norden.
Hvis du overskrider denne grænse, får du en sms, og derefter koster det 1,81 øre pr. MB. Gældende fra 01.01.2022.

Brug for hjælp?
Find dit rådgiver team her: tdc.dk/ec
Ring til os på 7070 9090 eller besøg tdc.dk/mbb for mere information.
Læs mere om 5G på tdc.dk/5G

Tag hastigheden med dig
Med en mobilt bredbånds-router, kan du komme hurtigt på nettet,
også når du er i sommerhus eller på farten. Vores routere udsender
en trådløs forbindelse til deling, den ene på strømstik, den anden
på batterier og der kan være hhv. 64 og 16 personer på samtidig.
Se her, hvilken router, der passer bedst til din virksomheds behov:

Zyxel 5G Mifi router

Huawei H-122

Vær op til 16 tilslutninger online - kører både på
batteri eller strømstik. Op til 10 timers batteritid,
Wi-Fi 6 og 5G forbindelse

Kraftfuld og stabil. Kører på strømkabel. Kan have
op til 64 enheder tilsluttet på samme tid og
benytter 5G teknologi.

Vægt 476 gram

Vægt 540 gram

Model NR2101

Model H122

Dimensioner (B x H x D) 119 x 72 x 23.5 mm

Dimensioner (B x H x D) 95 x 208 x 95 mm

Max hastighed (ned/op) 1000/250 Mbps

Max hastighed (ned/op) 1000/250 Mbps

