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1. Generelt 
Disse tillægsbetingelser gælder for abonnementer med Touchpoint 
og er et tillæg til de generelle betingelser for Telia Danmarks 
telefonitjenester (erhverv). Ved modstrid går disse betingelser forud 
for de generelle betingelser. 
 
Touchpoint er en cloud-baseret kommunikationsløsning, hvor al 
trafik genereres fra enten mobiltelefoner eller softphones, hvortil 
der benyttes udvalgte Telia mobilabonnementer.  
 
2. Levering 
I forbindelse med bestilling af Touchpoint services bliver der aftalt 
en leveringsdato. Telia har ret til at udskyde denne leveringsdato, 
hvis det er nødvendigt af tekniske årsager, på grund af kundens 
forhold eller forsinkelse hos underleverandører eller 
samarbejdspartnere. 
 
3. Betaling 
Touchpoint services forudbetales sammen med kundens 
mobilabonnementer. Touchpoint services afregnes først fra den 
dato, hvor Telia har aktiveret den enkelte Touchpoint service.  
 
4. Datatrafik 
Appen der understøtter brugernes Touchpoint service kræver en 
dataforbindelse, hvormed brug af Touchpoint appen kan koste 
dataforbrug på mobiltelefonen med mindre dataforbindelsen 
etableres via WiFi. Kunden skal derfor være opmærksom på om 
den enhed, som Touchpoint appen benyttes på er understøttet af 
et abonnement, hvor data er tilgængeligt. Prisen for datatrafik i 
Danmark følger de til enhver tid gældende priser og betingelser for 
dataforbrug til Kundens mobilabonnement. Prisen for datatrafik i 
udlandet følger de til enhver tid gældende priser i det pågældende 
land, hvor Kunden befinder sig. Se gældende priser på telia.dk. 
 
5. Tekniske forhold 
Kunden kan bestille forskellige former for telefonispærringer ved at 
kontakte Erhvervskundeservice. Bemærk, at disse spærringer ikke 
fungerer, hvis Touchpoint midlertidigt er ude af drift eller hvis en 
mobiltelefon anvendes uden for Danmarks grænser.  

 
Touchpoint giver mulighed for, at brugerne via en Touchpoint app 
kan etablere viderestilling af deres mobilnummer. Denne 
funktionalitet erstatter muligheden for, at brugerne kan etablere 
viderestillinger via telefonens egne indstillinger. Touchpoint appen 
giver mulighed for at brugerne kan indstille, at indkommende 
opkald viderestilles til en Touchpoint telefonsvarer, som frit kan 
anvendes fra Telias netværk i Danmark.  
 
Ved anvendelse af Touchpoint softphone kræves der 
internetadgang. Udgående opkald fra softphonen takseres i 
henhold til de priser der gælder for opkald foretaget via Telias 
netværk i Danmark med brugerens mobilabonnement. Alarmopkald 
til 112 foretaget fra en softphone dirigeres altid til alarmcentralen i 
København uden information om hvorfra opkaldet er foretaget.  
 
6. Sikkerhed 
Telia kan benytte sig af 3. parts leverandører af it-ydelser, der 
ligger på leverandørens server. I dette tilfælde vil tjenesten 
ligeledes køre over det EU-land, hvor serveren er placeret.  
Telia følger systematiske procedurer for privatlivets fred og 
sikkerhed i form af både sine egne ansatte og kontraktansatte. Alt 
centralt udstyr, der anvendes til produktion og levering af 
Touchpoint services, er placeret i Telias sikkerhedsklassificerede 
datacentre. Brugeradgang og fysiske adgangsrettigheder til Telias 
datacentres faciliteter er angivet individuelt for hver enkelt 
medarbejder hos Telia i overensstemmelse med sit hverv. 
Gyldigheden og brugen overvåges konstant.  
 
Hvis kunden får mistanke om, at uvedkommende har skaffet sig 
adgang til kundens terminaludstyr, er kunden forpligtet til straks at 
underrette Telia med henblik på spærring af tjenesten. Kunden 
hæfter derefter ikke for eventuelt forbrug, der foretages af den 
uvedkommende. 
 
7. Opsigelse  
Touchpoint services kan opsiges af Kunden med 30 dages varsel. 
Opsiger Kunden sit mobilabonnement medfører det samtidig 
opsigelse af alle Touchpoint services, der er tilknyttet det 
pågældende mobilabonnement. 


