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1. Tillægsaftalen 

For aftaler om ’Relatel Smartwatch-abonnement’ gælder følgende vilkår i tillæg til 
Abonnementsvilkår for Relatels mobiltjenester og Generelle vilkår for levering og drift af 
Relatels tjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte tillægsvilkår forud. 

Kunder, som abonnerer på bestemte former for abonnement på Relatels mobiltjenester, har 
automatisk adgang til `Relatel Smartwatch-abonnementet` uden yderligere betaling. Hvis 
kunden abonnerer på et abonnement, hvor Smartwatch funktionen er inkluderet, fremgår det 
af abonnementsvilkårene.  

Kunder, der ikke abonnerer på et abonnement, hvor Smartwatch funktionen er inkluderet, kan 
mod særskilt betaling få adgang til `Relatel Smartwatch-abonnementet`.  

Oplysning om Smartwatch og hvilke abonnementsformer, hvor Smartwatch er inkluderet, kan 
fås ved telefonisk henvendelse til Relatel eller via Relatels hjemmeside. 

Med Smartwatch får kunden mulighed for at anvende sit mobilabonnement på tværs af 
mobiltelefon og Smartwatch. 

  

2. Aftalens parter 

Kunden indgår aftale med Relatel om Relatel Smartwatch. Adgangen til Relatel Smartwatch 
kan enten indgås som led i en eksisterende abonnementsaftale, hvor Smartwatch er inkluderet 
eller som tilkøb til en eksisterende abonnementsaftale. 

Hvis kunden har registreret særskilte brugere, vil disse brugere kunne foretage pardannelse 
mellem mobiltelefon og smartwatch, såfremt brugerens abonnement er omfattet af 
Smartwatch-aftalen.  

Kunden betaler og hæfter for alle ydelser, der leveres i henhold til aftalen, jf. pkt. 2 i Generelle 
Vilkår for levering og drift af Relatels tjenester. 

  

3. Aftalens ikrafttrædelse 

Når brugeren har foretaget pardannelse mellem mobiltelefon og Smartwatch aktiveres 
Smartwatch-abonnementet. 

Kunden og brugeren vil modtage en ordrebekræftelse, når Smartwatch-abonnementet er 
bestilt.  
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4. Forudsætninger for aftalen 

Det er en forudsætning for aftalen om Relatel Smartwatch, at kunden og eventuelle brugere 
har et mobilabonnement hos Relatel.  

Ophører den forudsatte aftale, ophører kundens tillægsaftale om Relatel Smartwatch samtidig.  

Det er en forudsætning for deling af indhold, at kundens Smartwatch understøtter 
mobilforbindelse via eSIM, og at kundens mobiltelefon understøtter Smartwatch. 

Det er muligt at aktivere Smartwatch-abonnement til Apple Watch 

  

5. Deling af indhold 

Indholdet, der kan deles mellem kundens mobilabonnement og kundens Smartwatch, er som 
udgangspunkt: 

• Tale 
•  Sms/mms 

• Data 

Det er dog en forudsætning for deling af indhold, at kundens Smartwatch er af en type, der er 
beregnet til deling af den pågældende type indhold. Det er dermed typen af device, der afgør, 
i hvilket omfang deling er muligt og endvidere, om deling er muligt i udlandet. 

Aftalen om Smartwatch er tilknyttet aftalen om kundens standardmobilabonnement. 

For kundens forbrug af indhold gælder de til enhver tid gældende tillægsvilkår Relatel Mobil 
Pakke-abonnement. 

  

6. Opsigelse 

Kunden kan opsige aftalen om Relatel Smartwatch med 30 dages varsel. 

Opsiger kunden sin adgangsgivende aftale om abonnement på Relatel mobiltjenester, ophører 
aftalen om Smartwatch samtidig. 

Fjernelse af pardannelsen mellem ur og mobiltelefon opsiger ikke Smartwatch-abonnementet. 
Kunden kan opsige sit Smartwatch-abonnement ved at opsige det adgangsgivende 
mobilabonnement eller ændre til et andet mobilabonnement uden adgang til Smartwatch.  

 


