
Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat

Dansk Erhverv

Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat – Mobiltelefoni og -data

Valg af rabataftale:
Sæt kryds: Aftaleperiode Rabat på abonnement Rabat på samtale

/forbrug - indland
Rabat på samtale
/forbrug - udland

[ ] 1 år 22 % 22 % 22 %
Ved en årlig brutto aftalesum på minimum 10.000,- kr. eksl. moms kan aftaleperioden forlænges:

[ ] 2 år 25 % 25 % 22 %
[ ] 3 år 27 % 27 % 22 %

Årlig brutto aftalesum, kr. eksl. moms: *)

*) Aftalesum udgøres af produkter, indlands og udlands samtaleforbrug. 2- og 3-årige aftaler kræver en årlig brutto
aftalesum på min. 10.000,- kr. eksl. moms. Der henvises til Medlemsvilkår for TDC Foreningsrabat – Mobiltelefoni og
-data for specifikation af omfattede produkter og kaldsretninger. Rabatsatser kan ændres jf. vilkårene, pkt. 4.D.

Følgende mobilnumre skal tilmeldes aftalen:

[ ] Jeg ønsker at tilknytte mere end 8 mobilnumre og vedlægger 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 mobiltelefoni 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.

Såfremt kundens eksisterende abonnement ikke fremgår af Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat, pkt. 6.A, vil abon-
nementet blive konverteret til et rabatgivende abonnement.

Undertegnede bekræfter ved sin underskrift at have modtaget Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat, version Oktober
2013.

Kundens underskrift:
Dato: Underskrift:

Titel:

TDC’s/Salgspartners underskrift:
Dato: Underskrift:

Navn med
blokbogstaver:

Forbeholdt foreningen:

Hvis dette skema er udfyldt af TDC Salgspartner, mailes tilmeldingen til erhverv@tdc.dk (TDC Erhvervscentre mailer til
kontraktvisitering@tdcerhvervscenter.dk). I mailens emnefelt skrives: Rabataftale med mobil
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.
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