Bilag 2: Priser og gebyrer
Priserne er gældende for 1. juli 2014 med mindre andet er angivet i bilaget.
Alle priser er i DKK ekskl. moms.
Bitstream Access ADSL - oprettelses priser
ADSL kontrakt
Bitstream Access ADSL
- Gør-Det-Selv
- Tekniker, eksl. opsætning af Nettermineringspunkt

0,00 kr.
Område
Kerne
441,00 kr.
838,00 kr.

Fradrag hvis Nettermineringspunkt ikke skal opsættes i
forbindelse med teknikerbesøg

174,00 kr.

Fall Back ydelser
ADSL Fall Back GIG Inst eksl. opsætning af Nettermineringspunkt
BSA Fall Back Express
Rød ordre

Etablering over 85.000 kr.
Etablering rød ordre, tillæg til GIG og evt. opsætning af
KAPstik

Hvilende abonnemnt

Periferi
441,00 kr.
838,00 kr.

838,00 kr.
954,00 kr.
Pris

Via tilbud.
992,00 kr.

Oprettelse

Kvartalsafgift

Hvilende abonnement
70,00 kr.
50,00 kr.
Hvis perioden på hvilende abonnement overskrider 6 måneder vil abonnementet overgå til abonnement
på almindelige vilkår.
Prisen er ens uanset om bredbåndsproduktet omfatter bærelinie, Voiptjenester eller eventuelt
TV/multicast.
Bitstream Access ADSL – kvartalsafgifter
Bitstream Access ADSL, downstream hastigheder
Kerne/Periferi
130,47
130,47
130,47
149,52
168,57
187,62
198,77
206,67
217,82
225,29
231,86
243,00
250,91

128 kbit/s
160 kbit/s
256 kbit/s
512 kbit/s
1 mbit/s
2 mbit/s
3 mbit/s
4 mbit/s
6 mbit/s
8 mbit/s
10 mbit/s
15 mbit/s
20 mbit/s
Bitstream Access ADSL uden samproduktion
Tillæg til Bitstream Access ADSL-abonnement
Oprettelse af Bitstream Access ADSL uden samproduktion

Oprettelse
0,00 kr.

Kvartalsafg.
92,25

Konvertering fra Bitstream Access ADSL på abonnentledning til
Bitstream Access ADSL uden samproduktion

75,00 kr.

92,25

Konvertering fra Bitstream Access ADSL uden samproduktion til
Bitstream Access ADSL på abonnentledning

75,00 kr
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Migrering til BSA
Tillæg til Bitstream Access ADSL-abonnement

Oprettelse

Fra rå kobber, fuldstrækning til Bitstream Access

225,00 kr.

Fra delt rå kobber, fuldstrækning til Bitstream Access

225,00 kr.

Andre ydelser
TDC leveret ADSL 1 port modem (PSTN el. ISDN)
TDC leveret ADSL 4 port modem1

Oprettelse
80 kr.
80 kr.

Særlige gebyrer:

Kvartalsafg.

Kvartalsafg.
20 kr.
30 kr.
1. januar

Konvertering af telefoni i forbindelse med abonnementsændring2

441,00 kr.
36,00 kr.

Hastighedsopgradering og Hastighedsnedgradering
Flytning i forbindelse med telefoniflytning (flytning er dog ikke
mulig, hvis der flyttes til dækningsløst område)3
Manuel ordre (betales hver gang Kunden benytter en ordretype
via det manuelle beordringsinterface, når ordretypen også findes
i Columbine)
VPI/VCI ændring

441,00 kr.
50,00 kr.
58,00 kr.

1 stk. kombi, PSTN filter

79,20 kr.

100 stk. kombi, PSTN filtre ved en samlet levering

5.900,00 kr.

Alternativ modem prissætning ved brug af BSA produktet:
Der kan tilbydes nedenstående alternativ prissætning i forbindelse med TDC leveret ADSL 1 ports
modem. Den alternative prissætning tilbyder en højere oprettelsespris og lavere abonnementsydelse.
Hvis modemmet skal skiftes i forbindelse med hastighedsopgradering, skal operatøren betale for nyt
modem.
Vælger operatøren den alternative prissætning gælder det for alle kundens tilslutninger. Har kunden
allerede TDC leveret modem på slutkunder, skal der for disse kunder betales en konverteringsafgift for
dette.
Afregningen ved alternativ prissætning sker via efterregulering.
TDC leveret ADSL 1-ports modem
Konverterings gebyr:

Konvertering fra gammel prismodel (vist under Andre
ydelser) pr. TDC leveret 1-ports modem

1
2
3

Oprettelse
Kvartalsafgift
183,00 kr.
5,00 kr.
103,00 kr.

-

240,00 kr.

-

4-port modem understøttes ikke pr. 1. januar 2010
Prissættes som LRAIC oprettelse
Prissættes som LRAIC oprettelse
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Multi kanal

Oprettelse

Multi kanal BSA, pr ekstra kanal
UBR
VBRnrt
VBR rt
Multi kanal SHDSL, pr kanal
UBR
VBRnrt
VBR rt

Kvartalsafgift

24,00 kr.
24,00 kr.
24,00 kr.

0,15 kr.
0,94 kr.
0,15 kr.

24,00 kr.
24,00 kr.
24,00 kr.

0,15 kr.
0,94 kr.
0,15 kr.

Priserne på Multikanal og Servicespeed på VBR rt er tillægspriser i forhold til BSA produktet og gælder pr
forbindelse pr kanal. Der betales ikke for eksisterende UBR-kanal på BSA produktet, kun for de valgte
ekstrakanaler.
Servicespeed på VBRrt

Oprettelse

192/192 Kbit/s
256/256 Kbit/s
384/384 Kbit/s
512/512 Kbit/s
576/576 Kbit/s
864/864 Kbit/s
1152/1152 Kbit/s
1440/1440 Kbit/s
1728/1728 Kbit/s

Kvartalsafgift

0,00 kr.

0,08
0,15
0,30
1,05
1,20
1,88
2,55
3,23
3,90

Gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej
TDC er berettiget til et gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej for BSA uden
samproduktion.
Betales såfremt der skal foretages en fysisk kobling i accesnettet, når ledningen f.eks. skal flyttes fra en
multiplekseret fremføring eller ved sammenstykning af delstrækninger.
Betalingen udgør 326,00 kr.
Annulleringsgebyr
TDC er berettiget til et annulleringsgebyr, såfremt Operatøren annullerer en Bitstream Access linie efter
modtagelse af ordrebekræftelse med dato fra TDC kundeservice og frem til senest kl. 12.00 arbejdsdagen
før leveringsdatoen. Annulleringer efter dette tidspunkt betragtes som almindelige opsigelser.
Betales endvidere hvis ordren efter visiteringen ikke kan gennemføres pga. fejlagtige oplysninger fra
operatøren.
En ny ordre vil være nødvendig for at kunne etablere Bitstream Access, og der betales for denne som ved
en normal bestilling.
Ydelse

Pris

Annulleringsgebyr

172,00 kr.

Forgæves teknikerbesøg
Såfremt der i forbindelse med installation eller fejlretning af Bitstream Access hos slutbrugeren ikke
træffes nogen hjemme, vil Operatøren blive opkrævet for det forgæves teknikerbesøg.
Ydelse

Pris excl.
moms

Forgæves
teknikerbesøg4

4

Bemærkninger

515,00 kr. Betales hvis teknikeren ikke kan få adgang til installationen,
f.eks. fordi slutkunden ikke er hjemme

Prissættes som LRAIC Forgæves teknikerbesøg for Rå Kobber og Delt Rå Kobber produktet
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Betaling for uberettiget anmodning om fejlretning
Såfremt TDC efter forsøg på fejlretning kan sandsynliggøre, at en anmeldt fejl ikke skyldes TDC´s
forhold, er Operatøren forpligtet til at betale for uberettiget anmodning om fejlretning for det forgæves
udførte arbejde.
Ydelse

Pris excl.
moms

1. Uberettiget

5.000 kr. Konventionalbod, der betales for uberettiget fejlretning
såfremt parterne iht. Aftalen har tilvalgt vilkår om
konventionalbod. Såfremt parterne har fravalgt
konventionalbod henvises til punkt nr. 2 i denne prisliste.
(Note 1)
376,00 kr. Betaling ved forgæves eller uberettiget fejlretning, såfremt
parterne iht. Aftalen har fravalgt konventionalbod. (Note 1)

fejlmelding

2.

Bemærkninger

Uberettiget
fejlmelding

Note 1: Såfremt parterne har indgået Aftale baseret på TDC’ standardaftale af 1. oktober 2009 eller
senere har parterne iht. aftalens punkt 33 aftalt om betaling for uberettiget fejlretning og om betaling for
uberettiget afvisning af fejlmelding jf. Aftalens punkt 9.3 og punkt 9.4 skal betales som en
konventionalbod.
Har parterne ikke aftalt vilkår om konventionalbod, betales der iht. Punkt nr. 2 i denne prisliste.
Betaling for Fall Back udført ifm. en fejlmelding
Hvis Slutkunden ifm. en fejlmelding træffer aftale direkte med teknikeren om at udføre Fall Back,
fakturerer TDC Operatøren for denne ydelse.

Ydelse
Fall Back udført ifm. en
fejlmelding

Pris

Bemærkninger
1.214,00 kr. Betales hvis teknikeren efter uberettiget fejlmelding løser
problemet f.eks. ved etablering af KAP.

Månedsregning
Såfremt der ønskes månedsregning, udgør den månedlige betaling kvartalsafgiften delt med tre med
tilføjelse af et tillæg. Når en operatør fremsætter ønsket om månedsregning vil TDC beregne og
fremkomme med en pris efterfølgende.
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