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1.

Præambel
Denne aftale (”Aftale”) er et tillæg til ’Produkttillæg: SIP MVNO’. Denne Aftales vilkår gælder
i tillæg til den nævnte aftales vilkår, men Aftalen går dog i tilfælde af uforenelighed forud for
denne.

2.

Parterne
Denne Aftale indgås mellem følgende to parter:
CVR.

og

(”MVNO Partner”)
3.

TDC A/S
Wholesale
Teglholmsgade 1
0900 København C
CVR. 40075267
(”TDC”)

Aftalens ikrafttræden
Nærværende Aftale træder i kraft på datoen for begge parters underskrift.

4.

Aftalens genstand
Formålet med Aftalen er at forbedre TDC’s mobilnets dækning i nærmere bestemte bygninger via opsætning af én TDC ejet picocelle, som er en netværksnode med kort rækkevidde, der er fuldt integreret i TDC’s mobilnet (”Picocelle”), og som er nærmere beskrevet
i Bilag 1. Der indgås særskilt aftale for hver Picocelle, såfremt MVNO Partneren ønsker flere Picoceller.

5.

Levering
TDC’s account manager og MVNO Partneren gennemgår de enkelte ønskede kundeadresser med henblik på at sikre, at det vil være muligt at løse det aktuelle dækningsproblem
med TDC’s Picocelleløsning.
Parterne aftaler på den baggrund omfanget af den ønskede mobildækning, herunder antallet af Picoceller samt kapaciteten på den nødvendige bredbåndsforbindelse, der skal
anvendes til forbedring af indendørs dækning på det udvalgte sted.
MVNO Partneren udfylder herefter sammen med account manageren en bestillingsblanket
for den enkelte adresse.
MVNO Partner forestår selv etablering af bredbåndsforbindelse og opsætning af Picocellen
på brugeradressen efter TDC’s vejledning. Det anbefales, at der anvendes en TDC bredbåndsforbindelse af hensyn til overvågning og hurtig fejlretning og TDC’s account manager kan vejlede i hvilken løsning, der er optimal.
Såfremt der anvendes en alternativ bredbåndsforbindelse vil TDC i henhold til Bilag 2 opkræve et oprettelsesgebyr for opsætning og tilslutning af udstyr til TDC’s mobilnet som
følge af øgede omkostninger forbundet hermed.

6.

Priser og betaling
Priser for TDC’s levering og leje af Picocellen fremgår af Bilag 2.
Betaling skal foretages iht. Rammeaftalen.

7.

Fejlretning
Hvis MVNO Partneren oplever fejl på sin Picocelle løsning, skal MVNO Partneren forud for
fejlmelding af Picocellen sikre sig, at fejlen ikke hidrører fra andre elementer i forbindelsen, eksempelvis fejl i eventuelle tredjepartsleverandørers hardware eller bredbåndsfor-
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bindelser. Når disse elementer er udelukkede som fejlårsag, kan Picocellen fejlmeldes via
FASIN.
Såfremt MVNO Partneren fejlmelder over for TDC, og det konstateres, at fejlen ikke vedrører udstyr, som er omfattet af denne Aftale, forbeholder TDC sig retten til at opkræve et
gebyr herfor.
8.

TDC’s ejendomsret til leveret udstyr
TDC har ejendomsretten til det leverede udstyr, som skal tilbageleveres ved Aftalens ophør. MVNO Partneren bærer risikoen for udstyrets hændelige beskadigelse eller forsvinden.

9.

Aftalens løbetid og ophør
Denne Aftale løber indtil den opsiges af en af parterne med et varsel på én (1) måned til
udløbet af en måned, dog tidligst fireogtyve (24) måneder efter den pågældende Picocelle
er leveret.
Såfremt Picocellen bliver overflødig som følge af TDC’s udbygning af mobilnettet inden for
de første fireogtyve (24) måneder efter levering tilbyder TDC at refundere en del af de
påløbne betalinger som anført Bilag 2.
TDC kan tilbyde at flytte Picocellen til ny adresse efter aftale og mod særskilt betaling.

10.

Forbehold for lovgivning og myndighedsafgørelser
Denne Aftale er indgået under forbehold for eventuelle ændringer nødvendiggjort af den
til enhver tid gældende lovgivning eller afgørelser truffet af domstole eller myndigheder; i
sådanne tilfælde kan den berørte part opsige Aftalen med omgående virkning. TDC vil
derefter foretage de nødvendige tilpasninger og fremsende en ny aftale som erstatning
for denne Aftale.

11.

Underskrift
Denne Aftale oprettes i to originale eksemplarer. Hver part modtager og opbevarer et originalt underskrevet eksemplar.
For xx:

For TDC A/S:

Dato:

Dato:

Sign.:

Sign.:
xx

Henrik Gjerulff Jensen

For xx:

For TDC A/S:

Dato:

Dato:

Sign.:

xx
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