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1. Tillægsaftalen 
Disse tillægsbetingelser gælder for abonnementstyperne Mobiz og 

TP Mobiz (herefter benævnt Mobiz) og er et tillæg til de generelle 
betingelser for Telia Danmarks telefonitjenester (erhverv). Ved 
modstrid går disse betingelser forud for de generelle betingelser. 

 
For Mobiz gælder, at Kunden bliver opkrævet en opkaldsafgift pr. 

foretaget opkald. Opkaldsafgiften bliver opkrævet ved både opnået 
og ikke opnået forbindelse til modtageren. For priser henvises til 
prislisten i Kundens kontrakt. 

 
 
2. Mobiz abonnementer 
2.1 Mobiz Flatrate 

Abonnementstypen Mobiz Flatrate inkluderer 100 eller 300 
minutters taletid om måneden til forbrug i Danmark samt zone 1 og 

zone 2. 
 
2.2 Mobiz Flatrate Norden 

Abonnementstypen Mobiz Flatrate Norden inkluderer fri tale, 3000 
eller 1000 minutters taletid om måneden til forbrug i Danmark samt 

zone 1 og zone 2. 
 
2.3 Mobiz Flatrate EU 

Abonnementstypen Mobiz Flatrate EU inkluderer fri tale, 3000 eller 
1000 minutters taletid om måneden til forbrug i Danmark samt  
zone 1 og zone 2. 

 
2.4 Mobiz og Mobiz Fastnetkald 

Abonnementstyperne Mobiz og Mobiz Fastnetkald  inkluderer ikke 

taletid, hvormed der afregnes efter forbrug.  
 

2.5 Minuttaksering 
For alle typer af Mobiz Flatrate abonnementer gælder det, at  
pr. 1. juli 2017 bliver forbrug opgjort pr. påbegyndt minut. 

 
 
3. Ekstra services 

Til et Mobiz abonnement kan Kunden tilkøbe følgende ekstra 
services: 
 
3.1 Fastnetkald 

Ved tilmelding til Fastnetkald opnås en lavere minutpris i forhold til 
Telias standardpriser, når der ringes fra Kundens mobiltelefoner til 

alle eksterne fastnettelefoner i Danmark. Rabatten omfatter ikke 
90-numre samt opkald til særtjenester. Telia kan opsige servicen 

med 1 måneds varsel. 
  
3.2 Kollegakald 

Er der indeholdt Fri Kollegakald i abonnementet kan Kunden ringe 
frit 1 time ad gangen til alle kollegaer på samme Aftale inden for 
Danmarks grænser. Ringer Kunden til et nummer på samme Aftale 

mere end 1 time, takseres de efterfølgende minutter jf. gældende 
prisliste. Kollegakaldsfunktionaliteten fungerer ikke på tværs af 
Aftaler eller juridiske ejere. Kollegakaldsfunktionalitet gælder også 

på eventuelt midlertidige numre. Taletiden på Fri Kollegakald tæller 
ikke med i eventuelt inkluderede minutter. 
 

Med Kollegakald kan virksomheden sammenknytte et antal Mobiz 
abonnementer og dermed etablere Kollegakald. Der kan tilmeldes 

fra ét mobilnummer til et ubegrænset antal mobilnumre til 
Kollegakald og fra ét fastnetnummer til et ubegrænset antal 
fastnetnumre til Kollegakald. Alle tilmeldte numre skal indgå i 

samme Kollegakald gruppe og skal have det samme variant af 
Kollegakald. Fastnetnumrene skal være tilknyttet en aftale om Telia 
fastnettelefoni, og det er ikke muligt at tilmelde numre, der har Telia 

1010 tast selv (operatørforvalg). 
 
Kollegakald tilbyder de tilmeldte numre særlige prisbetingelser for 

taletelefoni i Danmark. Data, fax, sms og lignende services er ikke 
indbefattet. 

 
Kollegakald løsningen kan først implementeres fuldt ud hos 
Kunden med de anførte priser, når alle Ydelser er overført fra 

nuværende leverandører og således er flyttet til Telia.  
 
De særlige prisbetingelser vil træde i kraft senest 30 dage efter 

Telias godkendelse og oprettelse af abonnementerne. Der 
henvises til de til enhver tid gældende prisbetingelser for 
Kollegakald. Virksomheden kan til enhver tid ændre numrene 

tilknyttet virksomhedens Kollegakald. Ændringerne vil træde i kraft 
senest 30 dage efter, Telia har modtaget skriftlig bestilling fra 

virksomheden. Telia er berettiget til at opkræve en 
administrationspris for ændringer af numre tilknyttet Kollegakald. 

 
En Kollegakald gruppe kan nedlægges straks, hvis dens 
betingelser for opretholdelse ikke er opfyldt. 

 
3.3 Fri SMS/MMS Norden 

Fri SMS/MMS Norden giver adgang til frit at sende sms og mms i 
og mellem lande, som er omfattet af zone 1 og zone 2. 
 
3.4 Fri SMS/MMS EU 

Det er muligt at tilkøbe Fri SMS/MMS EU til alle typer af Mobiz 
Flatrate abonnementer. Fri SMS/MMS EU giver adgang til frit at 

sende sms og mms i og mellem lande, som er omfattet af zone 1 
og zone 2. 
 
3.5. Probiz 

Probiz er en samlebetegnelse for flere særskilte services, som 
Kunden kan vælge at udbygge sit Mobiz abonnement med. Dog 

kan Probiz ikke kombineres med abonnementstypen TP Mobiz. 
Aftale om Probiz skal indgås og afregnes af samme juridiske 

enhed. Der henvises i øvrigt til særskilt prisliste og 
produktinformation for Probiz. 
 

Telia kan ikke levere Probiz, medmindre Telia på baggrund af en 
konkret mobildæknings- og kapacitetsbehovsanalyse af Kundens 
lokationer, finder det teknisk og økonomisk forsvarligt. Til brug for 

analysen påhviler det Kunden efter nærmere aftale at give Telia 
adgang til Kundens lokationer for at foretage de nødvendige 
målinger og registreringer. Hvis Kunden ikke har nogen fast 

lokation, vil Telia levere Probiz til Kunden med den dækning og 
kvalitet, der tilbydes i Telias mobilnet, jf. Telias til enhver tid 

gældende dækningsoversigt. 
 
En forudsætning for levering af Probiz er Kundens tiltrædelse af 

aftalen med sin underskrift på flg. to aftalebilag: ”Detaljerede 
implementerings-oplysninger til kontrakt” og ”Superbruger 
registrering”. ”Detaljerede implementeringsoplysninger til kontrakt” 

(bilag til Kundens aftale) angiver Kundens hovednummer, de 
enkelte mobiltelefonnumre og de udvalgte services under Probiz, 
som skal tilknyttes de enkelte mobiltelefonnumre. Kunden er selv 

ansvarlig for opsætning og efterfølgende vedligeholdelse af de 
valgte services under Probiz: Lokalnummer, Søgegruppe, Kø-
kontrol og Autoomstilling. Opsætning og vedligeholdelse foretages 

via Webadministrationen, som Telia stiller til rådighed for Kundens 
superbruger. Telia tilbyder efter nærmere aftale personlig 

vejledning til superbrugeren første gang. 
 
Hvis Kunden flytter eller på anden måde foretager ændringer med 

hensyn til eksisterende lokationer, som påvirker Probiz, skal der 
foretages en ny ”Mobildæknings- og kapacitetsbehovsanalyse”. 
Telias eventuelle omkostninger ved at levere samme funktionalitet 

og kvalitet af Probiz som før ændringen, skal afholdes af Kunden. 
 
3.6 Status  

Status kan fungere som en selvstændig ekstra service eller kan 
kombineres med Probiz. Status forudsætter, at Kunden er CVR 
registreret. Aftale om Status og de tilknyttede abonnementer skal 

indgås og afregnes af samme juridiske enhed. 
 

Kunden kan kun få Status aktiveret på mobilnumre, som 
virksomheden har fået tildelt af Telia. 
 

Det er en forudsætning for levering af Status, at virksomhedens 
omstilling understøtter dette. Kunden er sammen med sin 
leverandør af omstillingsbord selv ansvarlig for implementering af 

de Status protokoller, som Telia har defineret. 
 
3.7 Link 

Link består af en række standardservices samt nogle særskilte 
services, som Kunden (virksomheden) kan vælge at udbygge Link 

med. Link forudsætter, at Kunden (virksomheden) er CVR 
registreret. Aftale om Link og de tilknyttede abonnementer skal 
indgås og afregnes af samme juridiske enhed. Der henvises i øvrigt 

til produktinformation for Link på telia.dk. 
 
Telia kan tilbyde Link, hvis Telia på baggrund af en konkret analyse 

af Kundens lokationer mv. finder dette teknisk og økonomisk 
forsvarligt. Til brug for denne analyse påhviler det Kunden efter 
nærmere aftale at give Telia adgang til Kundens lokationer for at 

foretage de nødvendige målinger og registreringer. 



 
Hvis Kunden ikke har nogen fast lokation, vil Telia levere Link til 
Kunden med den dækning og kvalitet, der tilbydes i Telias 

mobilnet, jf. Telias til enhver tid gældende dækningsoversigt på 
telia.dk. 
 

Det er en forudsætning for levering af Link, at Kunden samler sine 
mobil og fastnetabonnementer hos Telia i hhv. Mobiz med 
Kollegakald ubegrænset og Telia ISDN30, jf. særskilte betingelser 

for Kollegakald og Telia ISDN30. Desuden forudsættes det, at 
Kundens PBX understøtter mobilintegration. Det afhænger af 
Kundens PBX, om de tilgængelige PBX funktionaliteter vil være de 

samme for så vel fastnet- som mobilbrugere. 
 
Abonnerer Kunden på Backup løsning, vil alle mobilopkald, når 

denne løsning ifølge Telias registrering bliver aktiveret (typisk hvis 
PBX’en er ude af drift, eller alle linjer er optagede), blive sendt 

uden om PBX’en som normale mobilopkald og takseret iht. de til 
enhver tid gældende Mobiz-priser. Befinder Kundens medarbejdere 
sig i udlandet, herunder Færøerne og Grønland, er disse ikke 

omfattede af Link, hvor Kundens mobilopkald takseres iht. de til 
enhver tid gældende Mobiz roaming priser. 
 

Aktiverer Kundens medarbejdere Skjult Nummer eller vælger 
Kunden hemmeligt eller udeladt nummer i Telias net, sendes 
mobil-opkald uden om PBX’en og takseres iht. de til enhver tid 

gældende Mobiz-priser. Opkald til 112 sendes uden om PBX’en. 
 

Hvis Kunden flytter eller på anden måde foretager ændringer med 
hensyn til eksisterende lokationer, som påvirker Link, skal der 
foretages en ny dækningsanalyse. Telias eventuelle omkostning 

ved at levere samme funktionalitet og kvalitet af Link som før 
ændringen skal afholdes af Kunden. 
 

Link forudsætter Telia ISDN30, hvormed en opsigelse af Telia 
ISDN30 vil medføre en samtidig opsigelse af den tilknyttede aftale 
om Link. Det er muligt for Kunden at opsige aftalen om Link uden 

samtidigt at opsige Telia ISDN30 abonnementsaftalen. 
 
3.8 Mobiz Flatrate EU som ekstra service 

Kunder med Mobiz Flatrate Norden abonnement kan tilkøbe Mobiz 
Flatrate EU som ekstra service med samme antal inkluderede 

minutter som i Mobiz Flatrate Norden abonnementet. Betingelserne 
for Mobiz Flatrate EU jf. afsnit 3 gælder også for Mobiz Flatrate EU 
som ekstra service. 

 
Når Mobiz Flatrate EU købes som ekstra service til Mobiz Flatrate 
Norden er Fri SMS/MMS EU inkluderet. 

 
 
4. Opsigelse 

En aftale om Mobiz abonnementer og tilhørende ekstra services er 
uopsigelig i den periode, der er angivet i den indgåede Aftale. 
Derefter kan abonnementer og ekstra services opsiges med 3 

måneders varsel. Opsigelse af Mobiz abonnementer vil medføre en 
samtidig opsigelse af tilknyttede ekstra services. 


