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Tillægsbetingelser for 
Telia Nummerdeling  

Februar 2021  
 
1. Tillægsaftalen 
For aftaler om Telia Nummerdeling gælder følgende 
betingelser i tillæg til de Generelle betingelser for Telia 
Danmarks kommunikationstjenester (erhverv). Ved 
modstrid går tillægsbetingelserne forud for de gene-
relle betingelser. 
 
 
2. Leveranceforudsætninger for eSIM 
Anvendelse af eSIM forudsætter i hele kontraktperio-
den at abonnenten har mobilabonnement fra Telia 
Danmark. 
 
Det er en forudsætning for levering af Telia Nummer-
deling, at den/de Telefoniansvarlig(e) for virksomhe-
den på forhånd har godkendt abonnentens anven-
delse af Telia Nummerdeling.   
 
Hvis abonnentens abonnementsaftale om mobiltele-
foni fra Telia opsiges, ophører kundens adgang til 
brug af Telia Nummerdeling også ved udløbet af opsi-
gelsesperioden for abonnementsaftalen. 
 
 
3. Tjenesten 
Telia Nummerdeling er en tillægstjeneste, som knyttes 
til abonnentens mobilabonnement hos Telia. Med 
nummerdeling har man mulighed for at koble udvalgte 
smartwatches sammen med udvalgte smartphones, 
så abonnenten kan modtage og foretage opkald og 
sms’er samt bruge data fra mobilabonnement – selv 
om at man ikke har den tilhørende smartphone i nær-
heden. 
 
Brug af Telia Nummerdeling kræver en dataforbin-
delse. Brug af tjenester på smartwatch ved hjælp af 
nummerdeling benytter data, tale og sms fra abonnen-
tens mobilabonnement. Hvis det inkluderede data i 
mobilabonnementet er opbrugt, er der mulighed for at 
tilkøbe ekstra data såfremt abonnentens abonnement 
tillader dette. Telia Nummerdeling faktureres forud. 
 
 
4. International roaming  
Apple Watch ikke kan benyttes med Telia Nummerde-
ling i udlandet. Tilslutningen kan derfor ikke benyttes 
til international roaming. 
 
 
5. Opsigelsesperiode 
Der er ingen opsigelsesperiode for tjenesten. Hvis Te-
lia Nummerdeling opsiges før sidste dag i regningspe-
rioden, vil det beløb, der er til gode, blive modregnet 
på den næste faktura. 
 
 
 
 
 

 
6. Særligt for Apple Watch 
Abonnenten kan ikke modtage eller afsende SMS på 
Apple Watch medmindre det er forbundet via Blu-
etooth til abonnentens iPhone.  
 
Det er muligt at modtage iMessage beskeder via data 
(og uden at have abonnentens iPhone i nærheden), 
hvis iMessage er aktiveret på abonnentens iPhone og 
registreret med en e-mailadresse.  
 
 
 


