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1. Tillægsaftalen
For aftale om abonnementsformen TDC Duét Extra gælder følgende vilkår i
tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester. Ved modstrid mellem
vilkårene går disse særskilte vilkår for TDC Duét Extra forud.
En aftale om TDC Duét Extra kan indgås enten som en aftale om Duét Extra
til Fastnet eller som en aftale om Duét Extra til Bredbåndstelefoni. Medmindre
andet fremgår, gælder alle vilkår i disse tillægsvilkår både for aftaler om Duét
Extra til Fastnet og for aftaler om Duét Extra til Bredbåndstelefoni. Duét Extra
til Fastnet og Duét Extra til Bredbåndstelefoni benævnes herefter tilsammen
som TDC Duét Extra.
Det er en forudsætning for aftale om Duét Extra til Fastnet, at kunden også
har indgået aftale med TDC om abonnement på TDC’s telefonitjeneste eller
TDC’s ISDN-tjeneste (herefter tilsammen benævnt fastnettjenesten), og at
kundens forbindelser til mobiltjenesten og fastnettjenesten er kombineret i
TDC's Duét-løsning. TDC’s Duét-løsning indebærer følgende:
•

Kundens standardabonnement på fastnettjenesten kombineres med
abonnement på TDC's mobiltjeneste.

•

Der kan etableres op til 5 forbindelser til TDC's mobiltjeneste for hver forbindelse til fastnettjenesten, der indgår i Duét-løsningen.

•

Kunden får tildelt ét ekstra telefonnummer til den forbindelse til fastnettjenesten, der indgår i Duét-løsningen, til brug for ankommende opkald.

•

Kunden får adgang til at benytte Duét-løsningen med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter, herunder svarfunktion og viderestilling
af opkald mellem de fastnet- og mobilforbindelser, der er omfattet af aftalen om Duét Extra til Fastnet.

Det er en forudsætning for aftale om Duét Extra til Bredbåndstelefoni, at
kunden også har indgået aftale med TDC om abonnement på TDC’s IPtelefonitjeneste (TDC Bredbåndstelefoni), og at kundens forbindelser til mobiltjenesten og ip-telefonitjenesten er kombineret i TDC's Duét-lignende løsning.
TDC’s Duét-lignende løsning indebærer følgende:
•

Kundens standardabonnement på TDC’s IP-telefonitjeneste (TDC Bredbåndstelefoni) kombineres med abonnement på TDC's mobiltjeneste.

•

Der kan etableres op til 5 forbindelser til TDC's mobiltjeneste for hver forbindelse til ip-telefonitjenesten, der indgår i den Duét-lignende løsning.
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•

Kunden får adgang til at benytte en Duét-lignende løsning med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter, herunder svarfunktion og viderestilling af opkald mellem de ip-telefoni- og mobilforbindelser, der er
omfattet af aftalen om Duét Extra til Bredbåndstelefoni.

En aftale om TDC Duét Extra giver derudover kunden mulighed for mod betaling at tilvælge følgende moduler:
•

TDC Familie: Særlige listepriser og fast pris for samtaler mv. mellem kundens fastnet- og mobilforbindelser, der indgår i Duét-løsningen, jf. pkt. 2.

•

Duét Døgn: Samtalerabat, jf. pkt. 3

•

Duét Samtale: Samtalerabat, jf. pkt. 3.

•

TDC til TDC: Mulighed for opkald til TDC mobilnumre uden betaling af forbrugstakst, jf. pkt. 4.

•

Duét Fri SMS, jf. pkt. 5

Aftale om TDC Familie, jf. pkt. 2, og om TDC Duét Døgn og TDC Duét Samtale, jf. pkt. 3, kan kun indgås af privatkunder og mindre erhvervskunder, jf.
pkt. 1 i TDC’s Generelle Vilkår. Aftale om TDC til TDC kan kun indgås af privatkunder, og må kun anvendes privat.
Oplysning om de til enhver tid værende priser og rabatsatser for aftale om
TDC Duét Extra, og hvilke rabataftaler produktet kan kombineres med, kan
fås ved henvendelse til TDC.

2. TDC Familie
Hvis der indgår 2 eller flere mobilforbindelser i aftalen om TDC Duét Extra,
kan kunden tilvælge TDC Familie, hvorefter kunden opnår særlige listepriser i
forhold til TDC’s almindelige listepriser for TDC Duét Extra.
TDC Familie giver endvidere kunden adgang til - uden betaling af forbrugstakst - at sende sms og mms mellem kundens mobiltelefonnumre, som er
omfattet af aftalen om TDC Duét Extra.
TDC Familie giver endvidere kunden adgang til - uden betaling af forbrugstakst (opkalds- og minuttakst) - at foretage opkald af op til 1 times varighed
mellem kundens numre, som er omfattet af aftalen om TDC Duét Extra. Viderestillede opkald til numre, som er omfattet af aftalen om TDC Duét Extra og
opkald til aflytning af kundens Duét Svar er ikke omfattet og takseres til normal forbrugstakst for sådanne kald.
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Varer et enkelt opkald mere end 1 time, takseres forbrug, der ligger ud over
den første time, til normal forbrugstakst, og der ydes ikke rabat i henhold til
kundens eventuelle rabataftaler (TDC til TDC, TDC Duét Døgn eller TDC Duét
Samtale).
Fra februar 2011 er der ikke længere muligt at indgå aftale om TDC Familie.

3. Samtalerabat
Kunden kan mod betaling af en abonnementsafgift pr. forbindelse til mobiltjenesten, der er omfattet af aftalen om TDC Duét Extra, tilvælge TDC Duét
Døgn eller TDC Duét Samtale, hvorefter kunden opnår samtalerabat som beskrevet i pkt. 3.A eller 3.B.
Samtalerabatten ydes på forbrugsafgifter. Der ydes samtalerabat for opkald
af maksimalt 60 minutters varighed. Varer et enkelt opkald mere end 60 minutter, takseres forbrug, der ligger ud over de første 60 minutter, til den til
enhver tid gældende og i TDC’s prisliste oplyste pris.
Samtalerabatten beregnes samtidig med opgørelsen af den almindelige telefonregning. Samtalerabatten fremgår af den almindelige telefonregning, hvor
den fratrækkes forbrugsafgifterne.
Fra februar 2011 er der ikke længere muligt at indgå aftale om TDC Duét
Døgn og TDC Duét Samtale.

3.A. TDC Duét Døgn
Kunden får 100 % rabat på nationale mobilopkald til danske mobilnumre i
TDC’s net, opkald til danske fastnetnumre samt aflytning af Duét Svar via det
anviste 8-cifrede nummer. Der ydes ikke rabat ved opkald, der ikke besvares,
opkald til aflytning af Duét Svar via Fjernstyring, viderestillede opkald, opkald
til numre, der begynder med 1, 80 eller 90, opkald til udlandet, opkald som
begynder med */# eller ved accepterede modtager betaler kald.

3.B. TDC Duét Samtale
I perioden mandag-fredag kl. 19.30 – 08.00, lørdag, søndag og helligdage
(herefter ”rabatperioden”) får kunden 100 % rabat på nationale mobilopkald
til danske mobilnumre i TDC’s net, opkald til danske fastnetnumre samt aflytning af Duét Svar via det anviste 8-cifrede nummer. Der ydes ikke rabat ved
opkald, der ikke besvares, opkald til aflytning af Duét Svar via Fjernstyring,
viderestillede opkald, opkald til numre, der begynder med 1, 80 eller 90, opkald til udlandet, opkald som begynder med */# eller ved accepterede modtager betaler kald. For opkald, hvor kun en del af opkaldet finder sted i rabatperioden, takseres den del af opkaldet, der ligger uden for rabatperioden, til
den til enhver tid gældende og i TDC’s prisliste oplyste pris.
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4. TDC til TDC
Kunden får mod betaling af en abonnementsafgift for TDC til TDC adgang til
at foretage opkald til alle kunder med abonnement på TDC's mobiltjeneste
(TDC mobilnumre) uden betaling af minuttakst eller opkaldsafgift. Aftale om
TDC til TDC kan kun indgås af TDC's privatkunder og må alene anvendes til
kundens eget private forbrug. En aftale om TDC til TDC må ikke misbruges
ved tilslutning af terminaler, bokse eller andet udstyr, der ikke er beregnet til
brug i forbindelse med aftalen eller TDC's offentlige mobilnet og tjeneste.
Roamede opkald, jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester, opkald til Mobilsvar samt opkald til indholdstakserede tjenester er ikke omfattet
og takseres til den enhver tid gældende og oplyste pris.

5. Duét Fri Sms
Kunden kan mod betaling opnå rabat på sms til danske mobilnumre i Danmark.

6. Forbrugstaksering (minuttaksering)
Kundens forbrug af samtaler beregnes og takseres pr. påbegyndt minut (minuttaksering). Opkald til 113, til 118 og til numre, der begynder med 80 eller
90, beregnes og takseres dog pr. påbegyndt sekund.

7. Betaling - fællesregning
Opkrævninger vedrørende aftalen om TDC Duét Extra sker på kundens telefonregning vedrørende den forudsatte fastnetabonnementsaftale eller aftale
om abonnement på TDC’s IP-telefonitjeneste, jf. pkt. 1.

8. Opsigelse og bindingsperiode
Hvis fastnetabonnementsaftalen eller aftalen om abonnement på TDC’s IPtelefonitjeneste, som er en forudsætning for tillægsaftalen om TDC Duét Extra, jf. pkt. 1, opsiges af enten kunden eller TDC, ophører aftalen om abonnement på TDC’s mobiltjeneste med tillæg af aftalen om TDC Duét Extra
samtidig med ophøret af fastnetabonnementsaftalen. Hvis kunden ved ophøret af fastnetabonnementsaftalen er omfattet af en bindingsperiode for aftalen
om abonnement på TDC’s mobiltjeneste og TDC Duét Extra, skal kunden betale et gebyr svarende til abonnementsafgiften for den resterende del af bindingsperioden.

