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Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat – Fastnet 
 
Valg af rabataftale:  

Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet til mobil Fastnet til udland 

[   ] 1 år 5.000 -   200.000 22 % 6 % 31 % 

[   ] 1 år 200.001 -   400.000 24 % 6 % 34 % 
[   ] 1 år 400.001 -   800.000 26 % 7 % 35 % 
[   ] 1 år 800.001 -   ∞ 28 % 7 % 36 % 

[   ] 2 år 5.000 -   200.000 26 % 6 % 32 % 

[   ] 2 år 200.001 -   400.000 28 % 6 % 35 % 
[   ] 2 år 400.001 -   800.000 30 % 7 % 36 % 
[   ] 2 år 800.001 -   ∞ 32 % 7 % 37 % 

[   ] 3 år 5.000 -   200.000 30 % 6 % 33 % 

[   ] 3 år 200.001 -   400.000 32 % 6 % 36 % 
[   ] 3 år 400.001 -   800.000 34 % 7 % 37 % 
[   ] 3 år 800.001 -   ∞ 36 % 7 % 38 % 

TDC kan ændre rabatsatser i overensstemmelse med Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat, pkt. 4.D. 
 
 
Øvrige oplysninger: 

Kundens hovednr.:  
 
(alle virksomhedens linier tilmeldes automatisk) 

Tlf. nr.: 

Anslået årligt telefonforbrug i kr. excl. moms:  
 
(fra fastnet til hhv. fastnet, mobil, og udland) 

DKK: 

Tlf. nr.: 

Følgende telefonnumre skal IKKE tilmeldes: 
Tlf. nr.: 

 
 
Tilvalg: 

Sæt kryds:  
[   ] Telesikring: 

Jeg ønsker gratis Telesikring. Telesikring betyder, at TDC Erhverv kræver skriftlig accept af den person, 
der har oprettet Telesikringen, hvis min virksomhed senere ønsker at ændre sit valg af operatør. En 
Telesikring sikrer min virksomhed mod uønsket at få ændret sit valg af operatør. 

 
 
Kundeoplysninger: 

Firma:  
 

Cvr. nr.:  

Vej: 
 

Husnr. Etage/side: Postnr.: By: 

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

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

 
Fortsættes …



Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat 

Dansk Erhverv 

 

Vers. 2011-04  side 2 af 2 

… fortsat 
 
Nærværende aftaleforhold forudsætter godkendt medlemskab af ovennævnte forening. Aftalen forudsætter abonne-
ment på fastnettelefoni 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.  
 
Jeg giver samtykke til, at TDC kan overtage forbindelser med fast operatørvalg. Hvis abonnementer og samtaler er 
hos et andet teleselskab, skal dette først opsiges hos nuværende teleselskab af kunden. 
 
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 erhverv@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 – Fastnet (herunder 
ForeningsKombi) 
Erhvervskunder 
Oktober 2010 

 

1 Omfang 

Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på 

fastnettelefoni 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 tjenestespecifikke abonnementsvilkår for fastnet (Vilkår for TDC's tele-

fonitjeneste og TDC's ISDN-tjeneste). 

 

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 (herunder fx Duet, Favoritnumre, Plusnet, 4Lande40, TeleRa-

bat+, m.v.) eller koordinerede indkøbsordninger (fx SKI), medmindre der i 

aftalevilkårene for sådanne ordninger er givet mulighed herfor. 

 

2 Omfattede forbindelser 

Aftalen omfatter alle kundens forbindelser til fastnettjenesten. Kunden kan 

endvidere vælge, at rabataftalen skal omfatte tredjemands forbindelser til 

fastnettjenesten, hvis kunden og tredjemand udgør en koncern i henhold til 

årsregnskabsloven, eller er organiseret således, at de tilsammen opfylder års-

regnskabslovens definitioner for at være en koncern, eller som er kontrolleret 

af samme ejerkreds, der tilsammen kan udøve bestemmende indflydelse. 

 

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

kunden oplyse navn og adresse på denne tredjemand og dennes telefonnum-

re 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 forbindelser 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 forbindelser 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 – herunder rabataf-

talens længde og/eller en estimeret bruttokontraktsum (omsætning før rabat) 

for det forventede trafikforbrug ført fra de omfattede forbindelser fremgår af 

tilmeldingsblanketten.  

 

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 15. 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 rabataf-

talen. TDC kan herefter kræve rabatten tilbagebetalt.  

 

Såfremt kunden udtræder af aftalen inden den aftalte 2- eller 3-årige periode, 

eller opsiger de abonnementer, som er omfattet af denne rabataftale, skal 

kunden tilbagebetale differencen mellem den modtagne rabat, og den rabat, 

som kunden havde været berettiget til, såfremt aftalen var indgået for den 

kortere periode.   

 

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 i rabataftalens løbetid rabat på abonnement og forbrug som om-

fattet af pkt. 6. Rabatten fastsættes for ét år ad gangen ud fra størrelsen af 

den estimerede bruttokontraktsum.  

 

For hvert år fastsættes den estimerede bruttokontraktsum for det kommende 

år på baggrund af det foregående års forbrug. TDC kan til brug for indplace-



 

3 ringen kræve dokumentation for det hidtidige forbrug for de tilslutninger, der 

er omfattet.  

 

Hvis der efter indgåelsen af rabataftalen sker en generel ændring af TDC's 

priser på fastnettjenester omfattet af rabataftalen, kan kunden kræve den 

estimerede bruttokontraktsum for året forholdsmæssigt ændret (med samme 

procent). Rabatprocenten beregnes da efter den ændrede estimerede brutto-

kontraktsum for året. 

 

Der gives ikke yderligere rabatter, herunder kampagnetilbud, på forbrug af 

tjenester omfattet af rabataftalen. 

4.B Beregning af rabat 

TDC opgør på baggrund af TDC's listepriser kundens forbrug indenfor de af 

rabataftalen omfattede fastnettjenester. TDC beregner rabatten på grundlag 

af opgørelsen for perioder på 3 måneder (beregningsperioden).  

 

Efter udløbet af en beregningsperiode beregnes kundens rabat. Medmindre 

andet aftales, afregnes rabatten på den almindelige kvartalsregning. 

4.C Manglende overholdelse af estimeret bruttokontraktsum 

Det er en forudsætning for udbetaling af rabatten, at kunden aftager den 

estimerede bruttokontraktsum for hvert år af rabataftalens løbetid.  

 

Kundens forbrug opgøres én gang årligt i rabataftalens løbetid. Hvis forbruget 

har været mindre end 90 % af den estimerede bruttokontraktsum, er TDC be-

rettiget til at kræve for meget modtaget rabat tilbagebetalt. 

4.D Ændring af rabatsatser og omsætningsintervaller 

TDC kan til enhver tid ændre rabatsatser og/eller omsætningsintervaller. Æn-

dringer, der samlet set er til fordel 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 19, 

jf. punkt 17.  

 

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, 



 

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

erlagt eller aftaget. 

 

 
6 Rabatgivende forbrugskategorier 

Kunden får gennem ForeningsRabat Fastnet besparelse på nationale og inter-

nationale kald, samt opkald fra fastnettet mod mobilnettet. 

 

Rabatgivende kategorier: 
 

Fastnet til udland: 

 International trafik (PSTN/ISDN). 

 IRGN (International Ring Gratis Nummer). 

 UIRGN (Universelt International Ring Gratis Nummer). 

 International trafik via virksomhedens PlusNet, Remote Access.  

 International trafik inden for virksomhedens PlusNet (inden for num-

merplanen). 

 International trafik fra virksomhedens PlusNet til eksternt PlusNet 

kort-nummer. 

 Trafik mod INMARSAT fra tilslutninger omfattet af bonusaftalen. 

 Opkaldsafgifter i forbindelse med rabatgivende opkald. 

 

Fastnet til fastnet:  

 National trafik (PSTN/ISDN). 

 Virksomhedens andel af ankommende fastnettrafik til virksomhedens 

80-numre. 

 National trafik via virksomhedens PlusNet Remote Access. 

 National trafik inden for virksomhedens PlusNet (inden for nummer-

planen). 

 National trafik fra virksomhedens PlusNet til eksternt PlusNet kort-

nummer. 

 Opkaldsafgifter i forbindelse med rabatgivende opkald. 
 



 

5 Fastnet til mobil: 

 Opkald fra fastnettet til mobilnet i Danmark. 

 Opkald til mobilnumre inden for virksomhedens PlusNet (inden for 

nummerplanen). 

 Opkald til eksternt PlusNet kortnummer, hvor dette er et mobilnum-

mer i Danmark. 

 Opkald til mobilnet i Danmark via virksomhedens PlusNet Remote Ac-

cess. 

 Virksomhedens andel af ankommende mobiltrafik til virksomhedens 

80-numre. 

 Opkaldsafgifter i forbindelse med rabatgivende opkald. 

Såfremt kunden har indgået aftale om Plusnet Mobil med TDC, foretages via 

Plusnet Mobil-aftalen særskilt rabattering af de i forbrugskategorien ”Fastnet 

til mobil” nævnte kald. Disse kald rabatteres således ikke via rabataftalen. 

 

7 Vilkår for TDC ForeningsKombi (fastnet) 

7.1 Tillægsaftalen 

For tillægsaftalen TDC ForeningsKombi gælder følgende vilkår i tillæg til med-

lemsvilkår for TDC ForeningsRabat – Fastnet. 

 

Tillægsaftalen for TDC ForeningsKombi indebærer, at kunden opnår særlige 

opkaldspriser på kald fra fastnet til mobil fra de forbindelser til fastnettje-

nesten, som er omfattet af aftalen, jf. pkt. 7.3.  

 

Det er en forudsætning for tillægsaftalen, at kunden har indgået aftale med 

TDC om en TDC ForeningsRabat – Fastnet. Det er endvidere en forudsætning, 

at der er indgået en aftale om TDC ForeningsRabat – Mobil på minimum 2 år.  

 

Det er ikke muligt at kombinere tillægsaftalen for TDC ForeningsKombi med 

andre af TDC's rabat- eller bonusordninger end TDC ForeningsRabat - Fast-

net, medmindre der i aftalevilkårene for sådanne ordninger er givet mulighed 

herfor. 

7.2 Aftalens indgåelse og ikrafttræden 

Aftalen indgås skriftligt ved kundens og TDC Partners underskrift på tillægsaf-

talen til TDC ForeningsKombi. Ved aftaleindgåelsen aftaler kunden og TDC en 

aftaleperiode samt en kontraktsum for det forventede trafikforbrug ført fra de 

omfattede forbindelser, jf. pkt. 7.3. Den aftalte kontraktsum samt den aftalte 

aftaleperiode afgør, hvilke rabatprocenter kunden er berettiget til. 

 

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 15. i måne-

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

kraft.  



 

6  

TDC fastsætter hvert år det forventede trafikforbrug for det kommende år på 

baggrund af kundens forbrug det seneste år på retningen fastnet til mobil 

(omsætningen for kald til kundens egne abonnementer hos TDC og andre 

TDC mobilabonnementer). TDC indplacerer kunden på det rabattrin, der sva-

rer til kundens omsætning det seneste år. 

7.3 Omfattede forbindelser 

TDC ForeningsKombi omfatter de samme forbindelser til fastnettjenesten, 

som indgår i kundens aftale om TDC ForeningsRabat - Fastnet.  

7.4 Opsigelse 

TDC ForeningsKombi er uopsigelig for kunden i 12 måneder, hvorefter den 

kan opsiges med et skriftligt varsel på 1 måned til udgangen af et kvartal. Af-

talen kan fra TDC’s side opsiges med et varsel på 3 måneder. 

 

Ved kundens overgang til fast operatørvalg for nationale opkald, kan TDC op-

sige TDC ForeningsKombi uden varsel med virkning fra tidspunktet for over-

gangen til fast operatørvalg, idet kunden herefter ikke kan udnytte aftalens 

rabat. 

 

8  Ikrafttrædelse 

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

samt evt. pkt. 7.2 for så vidt angår aftale om TDC ForeningsKombi.  

 

Disse vilkår træder i kraft den 1. oktober 2010. 
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