
 

Nye priser og betingelser for Telia Erhverv 
 
Kære Telia kunde 
 
Mere indhold på rejsen i EU fra den 15. juni 2017 
EU har ændret reglerne for roaming i EU. Det betyder generelt mere data og telefoni i EU til dig og 
dine kolleger, når du rejser i EU. 
 
Som udgangspunkt kan du bruge alt indhold af tale, sms og mms, som er inkluderet i dit abonnement 
i både Norden, Baltikum og hele EU, på nøjagtig samme måde, som i Danmark. Det giver ekstra frihed 
og nye muligheder, når du tager mobilen med ud at rejse og gerne vil arbejde på farten – uden at 
skulle tænke på EU-takster og datapriser. Og ikke nok med det – du kan samtidig bruge en stor del af 
dit abonnements inkluderede datamængde i EU.  
 
Når den inkluderede EU datamængde er opbrugt, er prisen 0,05 kr. ekskl. moms pr. MB, op til den 
samlede inkluderet datamængde. Herefter er prisen 0,80 kr. ekskl. moms pr. MB. Har du i dag en 
spærring for brug af mobiltelefoni i udlandet, fortsætter denne spærring selvfølgelig uændret. 
 
Ændring af abonnementspriser og takseringsprincip 
Fra den 1. juli 2017 stiger prisen på udvalgte abonnementer. Samtidig ændres 
takseringsprincipperne, så minutpriser fremover vil blive afregnet pr. påbegyndt minut. Kontakt 
kundeservice og få oplyst din eventuelle prisændringer.  Endvidere tilføjes et tillæg til dine 
nuværende betingelser – se længere nede på dette site. Alle øvrige betingelser fortsætter uændret.  
 
Spørgsmål til ændringerne 
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkomne til at kontakte os. På telia.dk/erhverv/eu2017/ kan 
du også læse mere om roaming i EU. 
 
Hvis du ønsker at opsige eller ændre dine abonnementer på baggrund af prisændringen, skal du 
kontakte kundeservice. Opsigelsen skal modtages senest onsdag den 14. juni 2017. Hvis de ønskede 
opsagte abonnementer er i binding, og du har fået tilskud til køb af mobiltelefoner ved aftalens 
indgåelse, vil dette tilskud skulle tilbagebetales. Beløbets størrelse vil blive oplyst, når vi modtager 
din opsigelse. 
 
Venlig hilsen 
 
Telia Erhverv  
 
 
Tillæg til jeres nuværende betingelser 
– gældende fra 15. juni 2017 

 
EU roaming 
Den 15. juni 2017 træder reglerne om Roam Like at Home i kraft. Det vil sige at kunder, som er 
periodisk rejsende i EU og har et stabilt tilhørsforhold til Danmark, har samme minut-, sms- og 
datatakster i EU som i Danmark. Hertil gælder følgende begrænsninger: 
 
Dokumentation for tilhørsforhold til Danmark 
Telia kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt kræve dokumentation for, at kunden har 
hjemstedsadresse i Danmark, eller at kunden har en anden fast tilknytning til Danmark, som 

https://www.telia.dk/erhverv/om-telia-erhverv/betingelser/
https://www.telia.dk/erhverv/eu2017/


 

medfører hyppige eller længerevarende ophold i Danmark. Kan kunden ikke fremlægge sådan 
dokumentation, kan Telia spærre for adgang til at roame i EU. 
 
50% reglen 
For at kunne fastslå, om kunden alene er periodisk rejsende i andre EU-lande, kontrollerer Telia 
kundens data, herunder forbrugsmønster, samt hvilket netværk kunden opholder sig på, i en rullende 
periode på 4 måneder. 
 
Hvis kunden i denne periode befinder sig mere end 50% i udlandet og har et forbrugsmønster på 
mere end 50% i udlandet af kundens samlede forbrug, opkræver Telia en særlig forbrugstakst (EU-
tillæg) på både sms/mms, tale og data. 
 
Inden Telia pålægger kunden den særlige forbrugstakst, vil Telia advare kunden herom. Kunden vil få 
en frist på 2 uger til at ændre adfærd (hovedsagligt faktisk forbrug eller ophold i Danmark) og derved 
undgå den særlige forbrugstakst. Ændrer kunden ikke adfærd, opkræver Telia kunden den særlige 
forbrugstakst fra det tidspunkt, Telia advarede kunden.  
 
Det samme gælder i tilfælde, hvor kundens SIM-kort er inaktivt i længere perioder og primært 
anvendes til roaming, eller kunden har indgået aftale om flere mobilabonnementer og bruger 
abonnementerne og de tilhørende SIM-kort successivt til roaming. 
 
Databegrænsning 
Har kunden inkluderet en datapakke med et givent antal GB i abonnementet, sættes der efter EU-
reglerne et loft for, hvor meget af det inkluderede data, som kan bruges til EU-roaming. For nærmere 
oplysning om beregning af loftet henvises til artikel 2(c) og artikel 4.2 i EU-reglerne C(2016) 8784. 
 
Telia kan vælge at give mere data, end begrænsningen tillader. Telia kan også vælge at give mere 
data i nogle lande frem for andre lande. Hvis kunden når loftet for EU-roaming, pålægger Telia en 
ekstra takst, indtil kunden når det samlede indhold af GB i datapakken. Herefter afregnes for 
yderligere forbrug af data i EU på samme måde som i Danmark. 
 
Du kan finde de samlede generelle vilkår her.  
 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/c_2016_8784_en.pdf
https://www.telia.dk/erhverv/om-telia-erhverv/betingelser/

