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Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat - Bredbånd 
 
Rabataftalens indhold: 

Oprettelsesafgift: 8 % Abonnement: 12 % 
TDC kan ændre rabatsatser i overensstemmelse med Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat, pkt. 4.C. 
 
Tilslutningen gælder for de i dette dokument oplyste forbindelser inden for produkterne TDC Business Bredbånd, her-
under BizBase, MultiBase, ExtraBase og MyBase, TDC Bredbånd Professionel og TDC VPN MPLS xDSL. 
 
 
Følgende forbindelser skal tilmeldes aftalen*: 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

*) Her angives telefonnummer eller et AIP-, BIP-, CIP-, DIP-, EM- eller B-nummer. Nummeret findes ud for forbindel-
sen på din faktura. Hvis der skal tilmeldes mere end 8 forbindelser bedes der vedlægges en separat liste.  

 
Kundeoplysninger: 

Firma:  
 

Cvr. nr.:  

Vej: 
 

Husnr. Etage/side: Postnr.: By: 

Kontaktperson: Telefon/mobiltelefon: 
 
Evt. e-mail: 

Evt. teknisk kontaktperson: Telefon/mobiltelefon: 
 
Evt. e-mail: 

 
Nærværende aftaleforhold forudsætter godkendt medlemskab af ovennævnte forening. Aftalen forudsætter abonne-
ment på xDSL hos TDC, i hvilken forbindelse kunden har fået udleveret TDC’s Generelle Vilkår for levering og drift af 
TDC’s tjenester, samt relevante produktspecifikke vilkår.  
 
Undertegnede bekræfter ved sin underskrift at have fået udleveret Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat. 
 
 
Kundens underskrift: 

Dato: Underskrift: 
 
 

 Titel: 
 

 
 
TDC’s/Salgspartners underskrift: 

Dato: Underskrift: 
 
 

 Navn med 
blokbogstaver: 

 
 
Forbeholdt foreningen: 

 
 
 
 
 
Hvis dette skema er udfyldt af TDC Salgspartner, sendes tilmeldingen til partnersalg-trafikaftaler@tdc.dk  
 
Hvis dette skema er hentet og udfyldt via foreningens hjemmeside, sendes tilmeldingen til foreningen på den af for-
eningen anviste e-mail adresse eller fax.     



Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat – Bredbånd  
Erhvervskunder 
Oktober 2010 

 

1 Omfang 

Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på 

xDSL hos TDC, i hvilken forbindelse kunden har fået udleveret de til enhver 

tid gældende Generelle vilkår for levering og drift af TDC's tjenester samt tje-

nestespecifikke abonnementsvilkår ("Abonnementsvilkår for internetadgang 

via xDSL hos TDC" eller "Vilkår for TDC's datatjenester og datanetværk"), 

samt eventuelle tillægsvilkår.  

 

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat gælder i tillæg til de ovennævnte ge-

nerelle og tjenestespecifikke vilkår. Ved modstrid mellem vilkårene går disse 

særskilte Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat forud. Rabataftalen omfatter 

alene TDC's erhvervsprodukter, og aftalen kan således kun anvendes af er-

hvervskunder.  

 

Det er ikke muligt at kombinere rabataftalen med andre af TDC's rabat- eller 

bonusordninger eller koordinerede indkøbsordninger (fx SKI), medmindre der 

i aftalevilkårene for sådanne ordninger er givet mulighed herfor. 

 

2 Omfattede forbindelser 

Aftalen omfatter de bredbåndsforbindelser, som kunden angiver i tilmeld-

ningsskemaet. Kunden kan endvidere vælge, at rabataftalen skal omfatte 

tredjemands forbindelser til bredbånd, hvis kunden og tredjemand udgør en 

koncern i henhold til årsregnskabsloven, eller er organiseret således, at de til-

sammen opfylder årsregnskabslovens definitioner for at være en koncern, el-

ler som er kontrolleret af samme ejerkreds, der tilsammen kan udøve be-

stemmende indflydelse. 

 

Hvis rabataftalen skal omfatte tredjemands forbindelser, jf. ovenfor, skal 

kunden ligeledes skriftligt oplyse navn og adresse på denne tredjemand samt 

telefon-/LID-numre på forbindelserne.  

 

Hvis kunden senere ønsker yderligere forbindelser omfattet af rabataftalen, 

skal kunden rette henvendelse til TDC. Forbindelserne indgår i rabataftalen 

senest 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor TDC godkender ændringerne. 

 

Hvis betingelserne for, at en eller flere tilslutninger kan være omfattet af ra-

bataftalen ophører, f.eks. som følge af at betingelserne i nærværende punkt 

ikke længere opfyldes, skal kunden straks give TDC meddelelse herom. De 

pågældende tilslutninger udgår af aftalen med virkning fra det tidspunkt, hvor 

betingelserne for at være omfattet ikke længere er opfyldt.  

 

Kundens tilmelding til rabataftalen er desuden til enhver tid betinget af For-

eningens godkendelse heraf, og Foreningen kan til enhver tid trække denne 

TDC A/S, København, CVR 14 77 39 08 
 



 

2 godkendelse tilbage, hvorefter kunden automatisk og uden varsel overgår til 

TDC's almindelige vilkår og listepriser.  

 

3 Rabataftalens ikrafttrædelse og opsigelse/ophør 

Rabataftalen indgås ved udfyldelse af tilmeldingsblanket påført kundens og 

TDC’s salgspartners underskrift. Aftalen anses for indgået ved Foreningens 

godkendelse af tilmeldingen. Forudsætningerne for rabat fremgår af tilmel-

dingsblanketten.  

 

Rabataftalen træder i kraft ved starten af den efterfølgende betalingsperiode. 

Det er en forudsætning, at den underskrevne rabataftale, samt Foreningens 

bekræftelse af kundens medlemskab, er TDC i hænde senest den 10. i måne-

den før den træder i kraft. Rabataftalen kan ikke indgås med tilbagevirkende 

kraft.  

 

Rabataftalen er uopsigelig for kunden i 12 måneder fra levering, hvorefter 

den kan opsiges med et skriftligt varsel på 1 måned. Aftalen kan fra TDC’s 

side opsiges med et varsel på 3 måneder. 

 

Såfremt kunden i uopsigelighedsperioden opsiger de abonnementer, som er 

omfattet af denne rabataftale, anses dette som en opsigelse af selve rabat-

aftalen. TDC kan herefter kræve rabatten tilbagebetalt.  

 

Nærværende rabataftale forudsætter, at TDC har indgået en aftale med For-

eningen om rabat til Foreningens medlemmer. Såfremt aftalen mellem TDC 

og Foreningen ophører – uanset årsag – overgår kunden til TDC's almindelige 

vilkår og listepriser uden foregående varsel. Kundens opsigelse kan herefter 

ske i henhold til TDC’s Generelle vilkår for levering og drift af TDC’s tjenester, 

jf. pkt. 17.  

 

4 Rabatter 

4.A Indplacering på rabatskala 

Kunden får rabat på ydelser omfattet af pkt. 6.  

 

Der gives ikke yderligere rabatter, herunder kampagnetilbud. 

4.B Beregning af rabat 

Rabatten opgøres efter satserne i tilmeldingsskemaet.  

4.C Ændring af rabatsatser 

TDC kan til enhver tid ændre rabatsatser. Ændringer, der samlet set er til for-

del for kunden, kan gennemføres straks og uden forudgående varsel. Andre 

ændringer kan ske med et varsel på mindst 1 måned, jf. Generelle vilkår for 

levering og drift af TDC's tjenester, punkt 17.  

 



 

3 Oplysning om de til enhver tid gældende rabatsatser kan fås ved henvendelse 

til TDC eller Foreningen. 

 

TDC kan efter aftale med Foreningen lade denne forestå varsling af medlem-

merne iht. Generelle vilkår for levering og drift af TDC’s tjenester, pkt. 19, jf. 

pkt. 17. 

 

5 Myndighedsforhold 

Hvis denne rabataftale helt eller delvist findes at være i strid med de til en-

hver tid gældende love og bekendtgørelser, på- eller forbud fra offentlige 

myndigheder, er begge parter berettigede til skriftligt at bringe rabataftalen 

til ophør uden varsel, uden at nogen part kan rejse krav mod den anden part, 

bortset fra krav om betaling for fastnet- og mobiltjenester, som allerede er 

erlagt eller aftaget. 

  

6  Ydelser omfattet af rabataftalen 

Aftalen omfatter følgende ydelser: 

 TDC Business Bredbånd, herunder BizBase, MultiBase, ExtraBase og 

MyBase 

 TDC Bredbånd Professionel 

 TDC VPN MPLS xDSL 

 

7 Ikrafttrædelse 

Aftalen mellem kunden og TDC træder i kraft ved aftaleindgåelsen, jf. pkt. 3.  

 

Disse vilkår træder i kraft den 1. oktober 2010. 

 


	Bredbånds tilmelding.pdf
	TDC Bredbånd Aftalevilkår.pdf
	1 Omfang
	2 Omfattede forbindelser
	3 Rabataftalens ikrafttrædelse og opsigelse/ophør
	4 Rabatter
	4.A Indplacering på rabatskala
	4.B Beregning af rabat
	4.C Ændring af rabatsatser

	5 Myndighedsforhold
	6  Ydelser omfattet af rabataftalen
	7 Ikrafttrædelse


