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1. Tillægsaftalen
For aftaler om abonnementsformen MobilJunior gælder følgende vilkår i tillæg
til Vilkår for TDC’s mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går disse
særskilte vilkår for MobilJunior forud.
Indholdet af abonnementsformen MobilJunior er beskrevet i produktbladet
herfor.
Abonnementsformen MobilJunior indebærer bl.a. følgende:
•

Særlige vilkår om anvendelsesmulighederne, jf. pkt. 2.

•

Særlige vilkår om betaling, jf. pkt. 3.

•

Mulighed for Automatisk optankning, jf. pkt. 4.

Oplysning om de til enhver tid gældende priser for MobilJunior og eventuelt
tilvalgte tjenester, services mv. og om mulighederne for at kombinere MobilJunior med TDC’s øvrige abonnementsformer kan fås ved henvendelse til
TDC.

2. Anvendelsesmuligheder for MobilJunior
MobilJunior kan anvendes til almindelige opkald, sms og mms i Danmark.
Medmindre andet er aftalt med kunden er abonnementet spærret for følgende
anvendelsesmuligheder:
•

Brug af TDC’s mobiltjenester i udlandet via andre mobiludbyderes net
(roaming), jf. pkt. 3 i Vilkår for TDC’s mobiltjenester

•

Opkald til udlandet

•

WAP og FLY, jf. pkt. 5.E i Vilkår for TDC’s mobiltjenester

•

Køb af indholdstakserede tjenester, jf. pkt. 5.F. i Vilkår for TDC’s mobiltjenester

•

Brug af TDC’s mobildatatjenester, jf. pkt. 6 i Vilkår for TDC’s mobiltjenester

•

Opkald til service 900-numre

Ved kundens henvendelse til TDC kan de enkelte spærringer ophæves.

3. Betaling
Pkt. 12 i TDC’s Generelle Vilkår gælder ikke for aftaler om MobilJunior. I stedet gælder følgende betalingsvilkår:
Beløb, som kunden skal betale i henhold til abonnementsaftalen, trækkes løbende fra kundens personlige konto hos TDC (herefter ”kundens TDC-konto”)
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– også selvom saldoen herved bliver negativ. Kunden er ved løbende indbetaling til kontoen forpligtet til at sørge for, at saldoen på kontoen altid er positiv.
Det er en forudsætning for aftalen, at kunden har et kredit- eller betalingskort, som kan benyttes til indbetaling til TDC via internettet. Oplysning om de
kort, der kan benyttes til indbetaling til kundens TDC-konto, kan findes på
tdc.dk.
Kunden kan ved henvendelse til TDC tilmelde sig Automatisk optankning, jf.
pkt. 4.
TDC udsender ikke regninger til kunden. Specifikation af kundens forbrug er
tilgængelige via elektronisk selvbetjening på tdc.dk, jf. pkt. 9.A i TDC’s Generelle Vilkår.
Oprettelsesafgift opkræves i forbindelse med indgåelse af abonnementsaftalen. Forbrugsafgifter, øvrige afgifter og gebyrer trækkes løbende fra kundens
TDC konto.
Kundens TDC-konto opdateres som minimum med et interval på 24 timer. I
visse tilfælde, f.eks. ved roamede opkald eller opkald til særtjenester, kan oplysningerne dog fremkomme med yderligere forsinkelse.
TDC kan i henhold til dansk rets regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der fx ved en fejl ikke er opkrævet tidligere.
Betaling sker i danske kroner.
Når kundens TDC-konto har en saldo på 25 kr. eller derunder eller en saldo
på 0 kr. eller negativ, vil kunden modtage meddelelse herom pr. sms. TDC vil
endvidere sende en meddelelse til kunden pr. e-mail, hvis kunden har indgået
aftale med TDC om elektronisk kommunikation, jf. pkt. 1.A i TDC’s Generelle
Vilkår. Kunden hæfter for forbrug ud over det forudbetalte beløb, uanset om
TDC har fremsendt sådan meddelelse eller ej, og TDC kan ikke drages til ansvar for forsinket eller manglende fremsendelse af meddelelse og eventuelle
følger heraf.
Hvis kundens TDC-konto bliver negativ, vil TDC umiddelbart herefter spærre
tjenesten for udgående opkald, sms, mms mv. Kunden vil modtage meddelelse herom pr. sms og eventuelt pr. e-mail. Spærringen ophæves automatisk,
når det ved indbetaling til kundens TDC konto sikres, at kontoens saldo igen
er positiv.
Hvis kundens TDC konto har været negativ i 14 dage spærres også for indgående opkald, sms, mms mv. Kunden vil forud modtage meddelelse herom pr.
sms og eventuelt pr. e-mail. Når det ved indbetaling til kundens TDC konto
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sikres, at kontoens saldo igen er positiv, genåbner TDC automatisk forbindelse.
TDC er berettiget til at opkræve morarenter fra saldoen bliver negativ, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. TDC er
endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkere samt for
fremsendelse af sagen til inkasso.

4. Automatisk optankning
4. Automatisk optankning, generelt
Kunden kan tilmelde sig Automatisk optankning ved henvendelse til TDC. Ved
Automatisk optankning sker automatisk overførsel af enten et variabelt eller
fast beløb fra kundens konto til kundens TDC konto jf. pkt. 4.A og 4.B.
TDC er berettiget til at opkræve et gebyr, hver gang TDC foretager en Automatisk optankning.
Ved kundens tilmelding til Automatisk optankning registrerer og opbevarer
TDC de nødvendige betalingskort-oplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort.
Kunden kan til enhver tid ændre det faste optankningsbeløb og betalingskortoplysningerne. Kunden kan endvidere til enhver tid framelde sig Automatisk
optankning.
Hvis kunden har tilmeldt sig Automatisk optankning, modtager kunden ikke
automatisk meddelelse fra TDC, når kundens TDC konto er 25 kr. eller mindre, jf. pkt. 3. Kunden kan i stedet vælge at aktivere ”Sms ved saldo” via
elektronisk selvbetjening på tdc.dk, og herefter modtage meddelelse fra TDC
pr. sms, når kundens konto hos TDC passerer et af kunden valgt beløb.
Hvis den Automatiske optankning ikke kan gennemføres på grund af kundens
forhold (eksempelvis hvis kundens betalingskort er spærret eller udløbet), vil
kunden modtage meddelelse herom pr. sms og eventuelt pr. e-mail, jf. pkt.
3, og TDC vil senest 24 timer herefter spærre tjenesten for udgående opkald,
sms, mms mv. Spærringen ophæves, når kundens TDC konto igen er positiv.
Kunden kan vælge mellem to former for Automatisk optankning, jf. pkt. 4.A
og 4.B.

4.A. Løbende Automatisk optankning
Ved tilmelding til Løbende Automatisk optankning skal kunden vælge et fast
optankningsbeløb.
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Når TDC konstaterer, at saldoen på kundens TDC kontoer 25 kr. eller mindre,
sørger TDC for, at der sker en overførsel fra kundens betalingskort til kundens TDC konto af et af kunden valgt fast optankningsbeløb med tillæg af
eventuel negativ saldo.
Når kundens TDC konto har en saldo på 0 kr. eller er negativ, vil kunden ikke
modtage den sædvanlige information herom, jf. pkt. 3.
Efter hver Automatisk optankning vil kunden modtage meddelelse herom pr.
sms og eventuelt pr. e-mail.

4.B. Automatisk optankning én gang pr. måned
Ved tilmelding til Automatisk optankning én gang om måneden skal kunden
vælge et fast optankningsbeløb.
Én gang om måneden sørger TDC for, at der sker en overførsel fra kundens
betalingskort til kundens TDC konto af et af kunden valgt fast optankningsbeløb. Kunden kan derudover selv overføre beløb til kundens TDC konto.

5. Konvertering
MobilJunior kan konverteres til et andet abonnement på TDC’s mobiltjenester.
TDC er berettiget til at opkræve et gebyr for en konvertering. Saldoen på
kundens TDC-konto vil blive udbetalt til kunden. Såfremt kundens TDC konto
måtte være negativ, vil kunden blive opkrævet det udestående beløb.

