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1. Tillægsaftalen 

Disse betingelser gælder for ekstra servicen Probiz Basis, som 
Kunden kan vælge at udbygge sit Telia erhvervsabonnement med, 
og er et tillæg til de generelle betingelser for Telia Danmarks 
telefonitjenester (erhverv). Ved modstrid går disse betingelser forud 
for de generelle betingelser. 
 
2. Tilbud 
Telia kan ikke påtage sig at tilbyde Kunden Probiz Basis, 
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 information om Kundens 
lokationer for at foretage de nødvendige målinger. Hvis Kunden 
ikke har nogen fast lokation, vil Telia levere Probiz Basis til Kunden 
med den dækning og kvalitet, der tilbydes i Telias mobilnet, jf. 
Telias til enhver tid gældende dækningsoversigt. 
 
3. Levering 
En forudsætning for levering af Probiz Basis er, at Kunden udfylder 
en fuldmagt om ”Opsigelse af abonnement i forbindelse med 
nummerflytning” hos anden teleudbyder, hvor det specificeres om 
kundens fastnethovednummer skal viderestilles til et af Kundens 
mobilnumre. Kunden er selv ansvarlig for opsætning og 
efterfølgende vedligeholdelse af de valgte services under Probiz 
Basis: Lokalnummer, Søgegruppe, Kø-kontrol og Autoomstilling. 
Opsætning og vedligeholdelse foretages via Webadministrationen, 
som Telia stiller til rådighed for Kundens superbruger. 
 
4. Priser 
Der henvises til særskilt prisliste for Probiz Basis udsendt ved 
kontraktindgåelse. Det er gratis at ringe til kollegaer inden for 
samme kontrakt. Viderestillinger til mobilnumre inden for samme 
kontrakt er derfor gratis. Vælger Kunden at viderestille sit 
fastnetnummer eller Søgegruppe til et eksternt nummer, der ikke er 
en del af kontrakten, faktureres dette efter følgende takster: 

 Viderestilling til andre mobilnet: 60 øre pr. minut 

 Viderestilling til fastnetnummer: 60 øre pr. minut 
 
Viderestilling til udenlandske numre er ikke muligt. 
 
5. Ændringer 
Hvis Kunden flytter eller på anden måde foretager ændringer med 
hensyn til eksisterende lokationer, som påvirker Probiz Basis, skal 
der foretages en ny ”Mobildæknings-og kapacitetsbehovsanalyse”. 
Telias eventuelle omkostninger ved at levere samme funktionalitet 
og kvalitet af Probiz Basis som før ændringen, skal afholdes af 
Kunden. 
 
6. Opsigelse 
Probiz Basis oprettes som en ekstra service til et Telia 
erhvervsabonnement. En opsigelse af det tilknyttede Telia 
erhvervsabonnement vil medføre en samtidig opsigelse af den 
tilknyttede aftale om Probiz Basis. Det er muligt for Kunden at 
opsige aftalen om Probiz Basis uden samtidig at opsige Telia 
abonnementsaftalen. Probiz Basis kan opsiges af Kunden med 30 
dages varsel. 


