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2.

Bilagsliste
Bilag 1: Produktspecifikation for Bitstream Access SHDSL.
Bilag 2: Priser for Bitstream Access SHDSL.

3.

Præambel
Denne aftale er en tillægsaftale til aftale om adgang til bredbåndskapacitet over TDC’s
kobberabonnentlinier (herefter benævnt Bitstream Access ADSL-aftalen). Denne aftale
forudsætter derfor, at Operatøren og TDC har indgået en Bitstream Access ADSL-aftale.
Denne aftales vilkår gælder i tillæg til Bitstream Access ADSL-aftalens vilkår, men går dog
i tilfælde af uforenelighed forud for denne.

4.

Parterne
Denne aftale indgås mellem følgende to parter:
XXX
(herefter benævnt Operatøren)
og
TDC A/S
Wholesale
Teglholmsgade 1
0900 København C
CVR. 40075267
(herefter benævnt TDC)

5.

Aftalens ikrafttræden
Nærværende aftale træder i kraft ved førstkommende månedsskift, efter den dato den er
underskrevet af begge parter.

6.

Definitioner
Med mindre andet fremgår af denne aftale skal de nedenfor anførte definitioner være
gældende:
Ved denne aftale forstås denne tillægsaftale med samtlige bilag og ændringer godkendt
og underskrevet af begge parter.
Ved slutkunden forstås en abonnent hos Operatøren eller TDC.
Ved installationsadressen forstås i denne aftale en sædvanlig adresse eller en teknisk
installation
Ved
en
sædvanlig
adresse
forstås
erhvervsvirksomhed eller faste arbejdssted

slutkundens

eller

Operatørens

bolig,

Ved en usædvanlig adresse forstås som udgangspunkt telte, campingvogne, skurvogne,
kajpladser (kajstik), markedspladser eller lignende
Ved en teknisk installation forstås vindmøller, parkeringsautomater, brøndanlæg, pumper,
overvågnings- og registreringsanlæg, antennemaster eller lignende .
Ved smalbåndsabonnement forstås PSTN- eller ISDN2-tjenesten.
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Ved Bitstream Access ADSL-produktet forstås ADSL Access-produktet, som beskrevet i
Bitstream Access ADSL-aftalen.
Ved Bitstream Access SHDSL-produktet forstås Bitstream Access SHDSL-produktet, som
beskrevet i bilag 1 til denne aftale.

7.

Aftalens genstand
Ved denne aftale giver TDC adgang til, at Bitstream Access SHDSL kan leveres på en
kobberledning uden smalbåndsabonnement til fremføring af SHDSL mellem TDC's central
og
1.
2.

en installationsadresse med henblik på Operatørens egen anvendelse eller
en sædvanlig adresse med henblik på Operatørens videresalg af SHDSL- baserede
tjenester til slutkunder i Operatørens eget navn og for Operatørens egen regning.

Leveringen forudsætter dels, at installationsadressen eller den sædvanlige adresse kan
opkobles til en central, hvor TDC kan tilbyde SHDSL-baserede tjenester til egne slutkunder, dels at det er muligt at tildele en SHDSL-egnet ledningsvej til installationsadressen
eller den sædvanlige adresse. Såfremt ledig kapacitet allerede findes i det bestående net
anvendes denne. Alternativt etableres ny kapacitet ved gravning.

8.

Ejendomsretten til TDC's installationer på installationsadressen
TDC har den fulde ejendomsret til det udstyr og de installationer, som er eller vil blive installeret af TDC for TDC's regning med henblik på tilslutningen af Operatøren eller dennes
slutkunder til TDC's telenet. TDC ejer endvidere det på installationsadressen eller den
sædvanlige adresse beroende kabelafslutningspunkt.
Operatøren hæfter over for TDC for, at Operatøren eller dennes slutkunder ikke på nogen
måde disponerer, herunder ved salg, udlejning, pantsætning m.v., over TDC's udstyr og
installationer, og ikke på anden vis foretager indgreb i disse. Ligeledes garanterer Operatøren, at Operatøren samt dennes slutkunder til enhver tid opretholder mærkningen af, at
udstyret eller installationerne tilhører TDC.
TDC forbeholder sig ret til at henvende sig direkte til Operatørens slutkunder med henblik
på at håndhæve eller sikre TDC's ejendomsret til udstyr og installationer. Kun TDC kan
foretage service på det af TDC's ejendomsret omfattede udstyr.

9.

Opsigelse
Denne aftale kan opsiges af begge parter med et skriftligt varsel på 6 måneder til udløb af
en kalendermåned.
Produktbeskrivelsen indeholdt i bilag 1 kan løbende være genstand for ændringer, som
meddeles Operatøren som anført i punkt 6.1 i Bitstream Access ADSL-aftalen.

10.

Prissætning
Ændring af prissætningen af ydelser sker ved at TDC udarbejder og fremsender et nyt bilag 2 til erstatning af det nuværende bilag 2. Prisændringerne træder i kraft med 3 måneders forudgående varsel. TDC er dog berettiget til at gennemføre prisreduktioner på ydelser uden varsel.
Priserne i bilag 2 forudsætter, at installationsadressen er en sædvanlig adresse. TDC forbeholder sig dog ret til undtagelsesvis at fravige gældende listepriser, såfremt dette er
begrundet i TDC’s udgifter ved etablering af den pågældende kapacitet.
Er installationsadressen en teknisk installation vil levering principielt altid være efter regning og efter særlige betingelser herfor.
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11.

Levering
Det tilstræbes, at leveringstiden for Bitstream Access SHDSL er på niveau med leveringstiden for Bitstream Access ADSL, såfremt gravning ikke er påkrævet. I sidstnævnte tilfælde vil leveringstiden blive forøget med 4-12 uger.

12.

Underskrift
Denne aftale oprettes i to originale eksemplarer. Hver part modtager og opbevarer et originalt eksemplar.
For TDC A/S:

For TDC A/S:

Dato:

Dato:

Sign.:

Sign.:
Ole Hvelplund

Kenneth Krabbe

For XXX:
Dato:

Sign.:
XXX
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