
DE NYE EU-BETINGELSER

EU roaming
Den 15. juni 2017 træder EU´s nye regler om Roam Like at Home i kraft. 
Det vil sige, at kunder, som er periodisk rejsende i EU, og som 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 
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 forbrugs-
takst (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, 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 på, 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 vilkår på telia.dk/erhverv/betingelser

De nye betingelser er gældende fra den 15. juni 2017.


