Bilag 2a. Priser for samtrafiktjenester
Dette bilag:
•
Udgør bilag 2a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Udveksling af fastnettrafik
•
Erstatter følgende tidligere bilag:
o Bilag A. Priser for samtrafiktjenester – hørende til Standardaftalen for Udveksling af
fastnettrafik.
o Bilag A1 Priser og vilkår for samtrafiktjenester – hørende til tillægsaftalen for Udveksling af trafik
1. Generelle forudsætninger
Dette bilag omhandler priser for TDC's samtrafiktjenester.
Priserne er gældende for 1. januar 2019 med mindre andet er angivet i bilaget.
Følgende generelle principper er gældende:
•

De minutvis angivne samtrafikafgifter betales i henhold til tidstro debitering registreret som påbegyndte sekunder fra B-svar til nedkobling.

•

De kaldsvis angivne samtrafikafgifter betales ved B-svar og betegnes som en opkaldsafgift.

•

Lavtakstperiode er mandag til fredag kl.19.30 – 8.00 - samt lørdag fra kl. 19.30 til mandag kl.
8.00 - samt – Helligdage, dvs. Nytårsdag, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. Bededag,
Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag og 2. juledag. Perioden herudenfor kaldes højtakstperiode.

For visse ydelser i dette bilag kan den aktuelle pris findes ved hjælp af det angivne Produktnummer og
Aktion i Prisregneark. Produktnumre, der benyttes i forbindelse med udveksling af fastnettrafik, kan
findes ved at filtrere på ”UFT” under kolonnerne for aftaler.
2. Priser for samtrafiktjenester mellem TDC's kunder og Operatørens kunder
A. Terminering af trafik
A1. Terminering af trafik fra Operatørens net eller andre net i TDC's fastnet
Lokal samtrafik
Højtakstperiode

0,46 øre/minut
0,00 øre/kald

I øvrigt indenfor
Samtrafikområderne
0,46 øre/minut
0,00 øre/kald

Lavtakstperiode

0,25 øre/minut
0,00 øre/kald

0,25 øre/minut
0,00 øre/kald

Mellem
samtrafikområderne
3,30 øre/minut
2,50 øre/kald
1,70 øre/minut
2,50 øre/kald

A2. Terminering af trafik til TDC's landsdækkende numre fra Operatørens net eller andre
net
For kald til landsdækkende numre i TDC's net, betaler Operatøren en afgift svarende til trafiktype A1,
lokal samtrafik.
Afgiften for terminering er gældende for nummeportabilitet for numre porteret til TDC’s net. Nedenstående værdier for Routinginfo og Charginginfo skal anvendes i porteringsordren ved portering.
Routinginfo
Charginginfo

892900
691200
992900
892900
691200
992900

A3. TDC's flexnummer
For kald til numre i serierne 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7015, 7017, 7019, 702d, 7033, 70424 og
70708 i TDC's net, betaler Operatøren en afgift svarende til trafiktype A1, lokal samtrafik.
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Afgiften for terminering er gældende i forbindelse med nummerportabilitet for numre importeret til
TDC's net. Nedenstående værdier for Routinginfo og Charginginfo skal anvendes i porteringsordren
ved import:
Routinginfo
Charginginfo

7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7019, 702
7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7019, 702

B. Samtrafik i forbindelse med udlandet
I det følgende fremgår prissætningen i forbindelse med internationale kald.
B1. Terminering af trafik fra Operatørens net til udenlandske net via TDC's net
Tidsafgifterne betales i henhold til prisliste som fremgår af bilag 1.
Ved overgang fra bestående aftale sker ikrafttræden, uanset dato for aftalens indgåelse, med 3 ugers
varsel til et månedsskift.
TDC kan med 7 dages varsel gennemføre prisændringer på tidsafgifterne.
B.2. Trafik fra udenlandske net til terminering i Operatørens danske net via TDC's net
Denne trafiktype kræver særlig aftale
B.3. Terminering af trafik fra udenlandske udbyderes net i TDC's net
For trafik til TDC's net, som udveksles i internationale samtrafikpunkter, jf. bilag 2b, pkt. 2, betales
samme termineringsafgifter, som nævnt under trafiktype A.
C. Access for Operatøren til trafik
I det følgende beskrives prissætningen ved access. Access optræder bl.a. i forbindelse med frikald,
Operatørforvalg og Fast Operatørvalg.
C1. Access for Operatøren til trafik fra kunder i TDC's net med abonnement hos operatøren
gældende for 1. februar 2021
For access for Operatøren til trafik fra kunder i TDC's fastnet med abonnement hos Operatøren (eksempelvis i forbindelse med Fast Operatørvalg og Operatørforvalg) betaler Operatøren følgende afgifter:
Lokal samtrafik
Højtakstperiode
Lavtakstperiode

3,50
0,00
3,50
0,00

øre/minut
øre/kald
øre/minut
øre/kald

Indenfor
Samtrafikområderne
3,50 øre/minut
0,00 øre/kald
3,50 øre/minut
0,00 øre/kald

Mellem
samtrafikområderne
5,02 øre/minut
4,17 øre/kald
2,66 øre/minut
4,17 øre/kald

C2. Access for Operatøren til øvrig trafik fra TDC's net
For access for Operatøren til øvrig trafik fra kunder i TDC's fastnet (f.eks. ved kald til frikaldsnumre),
betaler Operatøren følgende afgifter:

Højtakstperiode
Lavtakstperiode

I øvrigt indenfor
samtrafikområderne
3,97 øre/minut
2,66 øre/kald
2,10 øre/minut
2,66 øre/kald

Mellem
samtrafikområderne
5,02 øre/minut
4,17 øre/kald
2,66 øre/minut
4,17 øre/kald

C3. Operatørens fejlmeldetjeneste
TDC yder access for Operatørens eventuelle fejlmeldetjeneste fra TDC's net. For denne access betaler
Operatøren prisen for access til øvrig trafik fra TDC's net (trafiktype C.2 i dette bilag).
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C4. Operatørens modtagerbetalertjenester
TDC yder access for Operatørens modtagerbetalertjenester i 80-nummerserierne.
For access til trafik fra TDC's fastnet betaler Operatøren svarende til prisen for access til øvrig trafik
fra TDC's net (trafiktype C.2 i dette bilag).
Afgiften for access er gældende i forbindelse med nummerportabilitet mod numre importeret til Operatørens net. Nedenstående værdier for Routinginfo og Charginginfo (oplyses af Operatøren) skal anvendes i porteringsordren ved import:
Routinginfo
Charginginfo

Xxx
Xxx

TDC kan dog forhøje accessprisen ved opkald til Operatørens modtagerbetalertjenester fra TDC's offentlige betalingstelefoner. For kald fra TDC's offentlige betalingstelefoner betales ud over normal accesspris et tillæg. Pr. 1. oktober 2001 udgør tillægget 97,6 øre i højtakstperiode og 108,8 øre i lavtakstperiode.
For access til trafik fra tredjeparts net via TDC's net betaler Operatøren den mellem tredjeparten og
TDC aftalte accessafgift med tillæg jf. access til øvrig trafik fra TDC's net (trafiktype C.2 i dette bilag).
Operatøren har lukket for adgang til de modtagerbetalerkunder, som har tilkendegivet, at de ikke ønsker opkald fra mobilkunder.
Der afregnes ikke for access til international trafik via TDC's net.
Denne aftale forhindrer ikke, at parterne begrænser adgangen til 80-numre fra kunder med taletidskort.
D. Transit trafik via TDC’s net
De følgende afsnit (D1 til D3) beskriver prissætning når Operatøren anvender TDC som transitoperatør.
D1. Terminering af trafik fra Operatørens net eller andre net i andre danske net via TDC’s
net
Operatøren betaler til TDC en afgift, der svarer til de til enhver tid mellem TDC og det terminerende
net aftalte afgifter for terminering af den pågældende trafik i det pågældende fastnet eller mobilnet
med et tillæg som anført nedenfor.

Højtakstperiode
Lavtakstperiode

Indenfor
samtrafikområderne
2,20 øre/minut
1,70 øre/kald
1,10 øre/minut
1,70 øre/kald

Mellem
samtrafikområderne
3,96 øre/minut
4,23 øre/kald
1,98 øre/minut
4,23 øre/kald

D2. Access for Operatøren til trafik via TDC's net
For access for Operatøren til trafik via TDC's net fra tredjeparts net (fastnet eller mobil) betaler Operatøren til TDC nedenstående afgifter, med et tillæg afhængig af, i hvilket net trafikken originerer. Tillægget svarer til de til enhver tid mellem TDC og den pågældende operatør aftalte afgifter for access
for den pågældende trafik fra tredjepartens net.

Højtakstperiode
Lavtakstperiode

Indenfor
samtrafikområderne
2,20 øre/minut
1,70 øre/kald
1,10 øre/minut
1,70 øre/kald

Mellem
Samtrafikområderne
3,96 øre/minut
4,23 øre/kald
1,98 øre/minut
4,23 øre/kald

For access for Operatøren til trafik via TDC's net fra tredjeparts fastnet ved brug af operatørforvalgskode eller i henhold til særskilt tillægsaftale om fast operatørvalg betaler Operatøren til TDC nedenstående afgifter, med et tillæg afhængig af, i hvilket net trafikken originerer. Tillægget svarer til de til enhver tid mellem TDC og den pågældende operatør aftalte afgifter for den pågældende trafik fra trediepartens net.
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Adgang til accesstrafik fra tredjeparts kunder, herunder fra tredjeparts net via TDC's net og fra kunder, hvis tilslutning til TDC's net er baseret på en aftale mellem TDC og en tredjepart (gensælger) om
tredjepartens gensalg af TDC's tjenester, er desuden begrænset af indholdet af TDC's aftaler med
gensælgerne.
D3. Transit gennem TDC's net til eller fra andre operatørers net (Direkte transit)
For transit til eller fra andre operatører, som udveksler trafik via generelle samtrafikpunkter i TDC's
danske net, og hvor operatørerne selv sikrer indbyrdes afregning, betales følgende afgifter:
Indenfor
samtrafikområderne
0,63 øre/minut
1,72øre/kald
0,32 øre/minut
1,72 øre/kald

Højtakstperiode
Lavtakstperiode

Mellem
samtrafikområderne
1,68 øre/minut
3,23 øre/kald
0,84 øre/minut
3,23 øre/kald

Afregning mellem det originerende og det terminerende net for terminerings- eller access-tjenesten er
TDC uvedkommende.
Transit til eller fra net i udlandet tilbydes til priser, der aftales i hvert enkelt tilfælde for de udenlandske operatører, som måtte acceptere en sådan afregningsform for international trafik.
E. Alarmkald (112) fra Operatørens fastnetabonnenter
TDC påtager sig at terminere alarmkald til 112 fra Operatørens fastnetabonnenter. Operatøren skal
angive kaldets oprindelse ved at modificere B-nummeret til et nummer efter gældende liste "Modifikationsnumre til 112 for fastnet" placeret på https://wholesale.tdc.dk
De i listen angivne modifikationsnumre må ikke kunne tastes direkte af slutbrugeren, men udelukkende anvendes over samtrafikgrænser.
Operatøren betaler til TDC for trafik til 112 følgende priser:
Pr 1.1.2011
Døgnpris alle dage

112 (modifikationsnumre)
18 øre pr opkald/
20 øre pr minut

Fast operatørforvalg
Alarmopkald fra TDC-fastnetabonnenter, som har valgt fast operatørforvalg (indland) til Operatørens
net eller som taster Operatørens præfix efterfulgt af 112, håndteres af TDC.
Operatøren betaler herfor:
Produktnummer

Produkt tekst

8701800

112kald tillæg pr. præ- Løbende afgift
fix

Aktion

Beskrivelse
Alarmopkald fra TDCfastnetabonnenter, som har valgt fast
operatørforvalg (indland) til Operatørens net

Der afregnes ikke for ført trafik.
112 må under ingen omstændigheder dirigeres tilbage til TDC over samtrafikgrænsefladen.
F. Alarmopkald (112) fra Operatørens mobilabonnenter
TDC påtager sig at dirigere og terminere alarmkald til 112 fra Operatørens mobilnetabonnenter. Operatøren skal angive kaldets oprindelse ved at modificere B-nummeret til et nummer, der markerer den
alarmcentral, hvortil nødopkaldet skal tilgå. Valg af alarmcentral skal operatøren foretage på basis af
den geografiske placering af den celle, hvor nødopkaldet er origineret.
Operatøren skal angive kaldets oprindelse ved at modificere B-nummeret til et nummer efter gældende liste "Modifikationsnumre til 112 for mobilnet" placeret på https://wholesale.tdc.dk
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Enhver ændring af grænserne mellem alarmområderne vil af alarmmyndighederne blive varslet overfor TDC. TDC vil uden ugrundet ophold viderebringe det af alarmmyndighederne modtagne varsel,
herunder det medsendte kortmateriale udarbejdet på basis af MapInfo.
Andre ændringer af Alarmoperatørernes krav til Mobiloperatørerne, som medfører tekniske ændringer
hos Mobiloperatørerne, vil af alarmmyndighederne blive varslet overfor TDC. TDC vil uden ugrundet
ophold viderebringe det af alarmmyndighederne modtagne varsel.
TDC og Operatøren samt andre operatører, som har indgået en tilsvarende aftale aftaler særskilt tidsplan for gennemførelsen af ændringerne.
De angivne modifikationsnumre må ikke kunne tastes direkte af slutbrugeren men udelukkende anvendes over samtrafikgrænser.
Operatøren har i tillæg hertil oprettet tilslutning til 112 MPLS netværk til positionsdata for mobilopkald, jf. bilag 7 ”Produktspecifikation for 112 MPLS netværk til positionsdata for mobilopkald”.
Hver part udpeger en særskilt kontaktperson eller -enhed for henvendelse i anledning af denne Aftale.
Meddelelse om kontaktperson eller enhed, og efterfølgende ændringer fremsendes hertil.
Operatøren betaler et engangsbeløb på kr. 12.000 ved indgåelse af aftale om denne trafiktype.
Operatøren betaler til TDC for trafik til 112 følgende priser:
Pr 1.1.2011
Døgnpris alle dage

112 (modifikationsnumre)
18 øre pr opkald/
20 øre pr minut

G. TDC's oplysningstjenester (118, 1810 og 1811)
118 (indland) (gældende fra den 1. februar 2009)
For TDC’s oplysningstjeneste 118 (indland) betaler Operatøren den til enhver tid for TDC Retail’s kunder gældende takst.
Der ydes Operatøren et fradrag på 48 øre pr. opkald.
I forbindelse med oplysningstjenesten afsendes B-svar først i forbindelse med, at medarbejderen besvarer opkaldet. Ventetiden takseres ikke. Tillægstjenester kan tilbydes i forbindelse med opkald.
1811 (Nummer til navn)
For TDC’s oplysningstjeneste 1811 (Adresseoplysningen) betaler Operatøren den til enhver tid for TDC
Retail’s kunder gældende takst.
Der ydes Operatøren et fradrag på 100 øre ekskl. moms pr. opkald.
1810 (gældende fra den 1. februar 2009)
For TDC’s oplysningstjeneste på 1810 betaler Operatøren den til enhver tid for TDC Retail’s kunder
gældende takst.
Der ydes Operatøren et fradrag på 48 øre pr. opkald.
I forbindelse med oplysningstjenesten afsendes B-svar først i forbindelse med, at medarbejderen besvarer opkaldet. Ventetiden takseres ikke. Tillægstjenester kan tilbydes i forbindelse med opkald.
H. Samtrafik mod informations- og indholdstjenester med integreret taksering på TDC's net
Priser og vilkår i dette afsnit er gældende fra den 1. juli 2013 medmindre andet er angivet i afsnittet.
Samtrafik mod informations- og indholdstjenester med integreret taksering (90-nummer-tjenester) er
reguleret af ”Rammeaftale for 90-nummer-tjenester” som findes på www.rammeaftalen.dk/90-numre
i det følgende benævnt ”Rammeaftalen”.
Rammeaftalens definition af ”Operatør” og ”Teleudbyder” skal forstås som følger:
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Ved ”Operatør” forstås ”TDC”
Ved ”Teleudbyder” forstås ”Kunden”.
Kunden er forpligtet til følge bestemmelserne i afsnit G samt Rammeaftalen, uanset om Rammeaftalen
er underskrevet af Kunden eller Kunden ikke har det direkte aftaleforhold til slutbrugeren.
90-nummer-tjenesternes kategorisering
TDC’s 90-nummer-tjenester med integreret taksering svarer til Rammeaftalens kategorier, jf. Rammeaftalens bilag 1:
•
Indholdstjenester
•
Konkurrencer
•
Voksentjenester – TDC udbyder ikke denne kategori
•
Indsamlinger
Varslingstid for implementering og ændringer af priser for 90-nummertjenester følger de til enhver tid
gældende vilkår i Rammeaftalen. I dette tilfælde nærmere bestemt i følgende afsnit.:
http://www.rammeaftalen.dk/90-numre/menu/6-90-nummer-tjenester/
Samtrafik fradrag
For opkald til 90-nummer-tjenester med integreret taksering betaler Kunden den til enhver tid gældende listepris hos TDC Retail (forstået som takseringen for et fuldført kald) med et fradrag på:
Minuttakserede (tidligere kategori I 9013, 9017 og 9018)
Samtrafik pris (hele døgnet)
Pr. minut
Pr. opkald
120
160
200
240
280
320
384
400
480
560
640
720
800

øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre

Routinginfo

-

Fradrag
pr. minut
(hele døgnet)
32,62
36,62
40,62
45,06
49,06
53,06
59,46
60,00
72,00
84,00
96,00
108,00
120,00

Fradrag
pr. opkald
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre

16,93
16,93
16,93
16,93
16,93
16,93
16,93
16,93
16,93
16,93
16,93
16,93
16,93

øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre

90132
90136
90130
90133
90138
90132
90136
90130
90133
90138

Charginginfo

Opkaldstakserede (tidligere kategori V 9050)
Samtrafik pris (hele døgnet)
Pr. minut
Pr. opkald
-

160
240
320
384

øre
øre
øre
øre

Fradrag
pr. minut
(hele døgnet)
18,60
18,60
18,60
18,60
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Routinginfo
Charginginfo

400
480
560
640
720
800
880
960
1040
1120

øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre

18,60
18,60
18,60
18,60
18,60
18,60
18,60
18,60
18,60
18,60

øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre

36,83
47,91
59,00
70,08
81,17
92,25
103,34
114,43
125,51
136,60

øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre
øre

90506
90506

Indsamlinger (tidligere kategori VI 9056)
Fradrag
pr. minut
(højtakst)
18,60 øre

Fradrag
pr. minut
(lavtakst)

Fradrag
pr. opkald
9,26 øre

26,93 øre

TDC udbyder ikke voksen tjenester på service 902xxxxxx (tidligere kategori II og III).
Hvis "Indholdstjenester" (tidligere kategori I) både har opkaldstaksering og minuttaksering i samme
kald, vil samtrafikken baseres ud fra begge kategorier (tidligere kategori I og tidligere kategori V sammenlagt).
Afregning sker pr. sekund, med fire decimaler.
Kunden har til en hver tid ret til helt eller delvist stoppe med at udbyde enkelte eller flere prispunkter.
Kunden skal med mindst tre måneds varsel skriftligt advisere TDC om dette, samt om hvilke eksisterende tjenester, det i givet fald vil berøre.
Særlige vilkår for kategorien: Indholdstjenester
Kunden har til enhver tid ret til at tilbageholde hele eller dele af betalingen i op til 90 dage overfor
TDC i henhold til denne aftale og/eller lukke for adgangen til en eller flere 90-nummer-tjenester, såfremt
•
•
•

den eller de udbudte 90-nummer-tjenester forårsager et dokumenterbart højere antal kundeklager end sædvanligt forekommende,
der opstår nærmere begrundet formodning om, at tjenesten især anvendes af en bestemt
kundegruppe, der efterfølgende vil rejse regningsklager,
der opstår nærmere begrundet formodning om, at tjenesten udbydes i strid med gældende
dansk lovgivning.

Kunden kan ikke tilbageholde betaling og/eller lukke for adgangen til en eller flere 90-nummer-tjenester, jf. ovenstående, såfremt der alene kan siges at være tale om sædvanligt forekommende kundeklager samt manglende betaling eller formodning om fremtidige regningsklager fra slutkunder i et omfang, der må forventes.
Tilbageholdelse af betaling fra Kundens side må alene være knyttet til de ovenfor nævnte usædvanlige
situationer, således at Kunden her får dækning for sine udgifter til TDC, før betaling til TDC falder.
Kunden vurderer i det konkrete tilfælde, hvorvidt der foreligger en eller flere situationer som ovenfor
beskrevet.
Kunden giver TDC skriftlig meddelelse herom straks efter, at Kunden har truffet beslutning om at tilbageholde betaling overfor TDC og/eller om at lukke for adgangen til en eller flere 90-nummer-tjenester i henhold til denne bestemmelse. Kunden medsender i denne forbindelse en skriftlig begrundelse
herfor.
Såfremt Kunden tilbageholder betaling til TDC i henhold til denne bestemmelse, har TDC efter modtagelse af Kundens meddelelse herom uden varsel ret til at lukke for tilkommende trafik fra Kundens net
til alle eller den/de pågældende 90-nummer-tjenester.
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Hvis Kunden har benyttet retten til at tilbageholde betaling i henhold til denne bestemmelse, vil denne
ret bortfalde, såfremt Kunden opnår fuld dækning for sine udgifter til TDC.
Kunden vil i så fald afregne det relevante beløb overfor TDC i overensstemmelse med denne aftale
uden påløb af renter fra oprindelig forfaldsdato.
Kunden vurderer af egen drift eller efter anmodning fra TDC, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at genåbne for adgangen til den eller de pågældende 90-nummer-tjenester.
Ovenstående bestemmelse har til formål at beskytte 90-nummer-tjenesters omdømme og sikre, at
enkelte tjenester eller prispunkter ikke i særlig grad medvirker til kunders ønske om spærring af adgang for alle indholdstakserede tjenester, og at enkelte tjenester eller prispunkter ikke bidrager uforholdsmæssigt til tab.
Særlige vilkår for kategorien: Konkurrencer
Kunden har til enhver tid ret til at lukke for adgangen til en eller flere 90-nummer-tjenester, såfremt
•
•
•

den eller de udbudte 90-nummer-tjenester forårsager et dokumenterbart højere antal kundeklager end sædvanligt forekommende.
der opstår nærmere begrundet formodning om, at tjenesten især anvendes af en bestemt
kundegruppe, der efterfølgende vil rejse regningsklager,
der opstår nærmere begrundet formodning om, at tjenesten udbydes i strid med gældende
dansk lovgivning.

Kunden kan ikke lukke for adgangen til en eller flere 90-nummer-tjenester, jf. ovenstående, såfremt
der alene kan siges at være tale om sædvanligt forekommende kundeklager samt manglende betaling
eller formodning om fremtidige regningsklager fra slutkunder i et omfang, der må forventes.
Kunden vurderer i det konkrete tilfælde, hvorvidt der foreligger en eller flere situationer som ovenfor
beskrevet.
Kunden giver TDC skriftlig meddelelse herom umiddelbart efter, at Kunden har truffet beslutning om
at lukke for adgangen til en eller flere 90-nummer-tjenester i henhold til denne bestemmelse. Kunden
medsender i denne forbindelse en skriftlig begrundelse herfor.
Kunden vurderer af egen drift eller efter anmodning fra TDC, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at genåbne for adgangen til den eller de pågældende 90-nummer-tjenester.
Ovenstående bestemmelse har til formål at beskytte 90-nummer-tjenesters omdømme og sikre, at
enkelte tjenester ikke i særlig grad medvirker til kunders ønske om spærring af adgang for alle indholdstakserede tjenester, og at enkelte tjenester ikke bidrager uforholdsmæssigt til tab.
Særlige vilkår for kategorien: Voksentjenester
Der udbydes ikke tjenester i denne kategori
Særlige vilkår for kategorien: Indsamlinger
For opkald til tjenester i kategorien Indsamlinger betaler Kunden den til enhver tid gældende listepris
hos TDC Retail (forstået som opkaldstakseringen for et fuldført kald).
TDC viderefører Kundens fradrag i samtrafikken ubeskåret til den indsamlende part.
Routinginfo

Charginginfo

90565601
90565000
90565700
90565601
90565000
90565700

Fælles for alle kategorier
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Modtager Kunden i almindelighed kundeklager over en 90-nummer-tjenestes lovlighed, er TDC alene
forpligtet til at foretage kreditering heraf over for Kunden, såfremt tjenesten viser sig ikke at være
lovlig, og såfremt Kunden forinden en håndtering af den enkelte kundeklage har fulgt TDCs anvisninger om håndtering af kundeklagen.
Kunden er forpligtet til altid at oversende A-nummer ved kald til TDCs informations- og indholdstjenester med integreret taksering.
I. TDC’s automatiske informations- og konferencetjenester
For de i nedenstående skema oplistede automatiske informationstjenester betaler Operatøren den til
enhver tid for TDC Retail’s abonnenter gældende takst med et fradrag svarende til prisen for access
fra TDC’s net (trafiktype C.2 indenfor samtrafikområde). For de kalendermåneder, hvor trafikken til
TDC’s automatiske informationstjenester overstiger 5.000 minutter, ydes et yderligere fradrag på 12
øre pr. min. i både høj- og lavtakstperiode. Undtaget er 1881, hvor fradraget udgør 3 øre pr. min. i
højtakstperiode og 1,5 øre pr. min. i lavtakstperiode.
Informationstjeneste
Klokken
Vejret på dansk
Vejret på udenlandsk
Statens Informationstjeneste

Nummer
70101155
1853
1854
1881

For TDC's konferencetjeneste Mødetelefonen (90909090) betaler Operatøren den til enhver tid for TDC
Retail’s abonnenter gældende listepris. Der ydes et fradrag pr. minut på 24 øre excl. moms.
For TDC's konferencetjeneste Træfpunkt (9090059, 90901000, 90901001, 90901003, 90901004,
90901006, 90901033, 90901044, 90901050, 90901055, 90901070, 90901077, 90901099,
90901100, 90901110, 90901111, 90901155, 90901166, 90901199, 90901222, 90901400,
90901777) betaler Operatøren den til enhver tid for TDC Retail’s abonnenter gældende listepris. Der
ydes et fradrag pr. minut på 24 øre excl. moms.
For TDC's øvrige konferencetjenester i nummerserien 90901 og 90909 betaler Operatøren den til enhver tid for TDC Retail’s abonnenter gældende listepris. Der ydes et fradrag svarende til prisen for access fra TDC’s net (trafiktype C.2 indenfor et samtrafikområde).
J. Offentlige mønttelefoner
Offentlige mønttelefoner ligger i nummerserien 909.
For opkald hertil betaler Operatøren den til enhver tid for TDC Retail’s abonnenter gældende listepris
med et fradrag svarende til prisen for access fra TDC's net (trafiktype C.2 indenfor et samtrafikområde).
K. Call Completion
TDC tilbyder Operatørens kunder mulighed for gennemstilling (Call Completion) i forbindelse med oplysningstjenesterne 118 og 1811 samt ved telefonvagt i forbindelse med nummerskift.
For oplysningsdelen af kaldet betales som beskrevet for trafiktype G.
For gennemstillingen afregner Operatøren TDC Retail's listepris. Der ydes en rabat efter nedenstående
skala. Antallet af gennemstillede opkald opgøres pr. måned.
Kald pr. måned
0-14.999
15.000-29.999
30.000-44.999
45.000-

Rabat (%)
0
12,5
15,0
17,5

L. Opkald til Internettjeneste 16101.
For opkald til 16101 betaler Operatøren følgende afgifter:
Højtakstperiode

15,20 øre/minut
17,00 øre/opkald

PT_Udv_fastnettrafik_Bilag_2a_Priser_tjenester_v_010221010221

Side 9 af 10

Lavtakstperiode

7,46 øre/min
17,00 øre/opkald

M. Opkald til politiets landsdækkende nummer (114) fra Operatørens kunder
TDC tilbyder Operatørens kunder adgang til politiets landsdækkende nummer 114.
Opkald med manuel stedbestemmelse
For opkald, hvor operatørens kunde interaktivt under opkaldet kan angive et postnummer som udtryk
for sin geografiske placering, betaler Operatøren en afgift svarende til trafiktype A1, lokal samtrafik.
Opkald hvor 114 dirigeres over samtrafikgrænsefladen skal ske på de generelle samtrafikpunkter.
Opkald med automatisk stedbestemmelse
Operatøren har mulighed for at foretage en modifikation fra 114 til korrekt abcd 1448 nummer i operatørens net, betinget af kommune for opkaldets geografiske oprindelse.
Modifikation fra 114 til korrekt abcd 1448 nummer skal ske efter gældende liste placeret på
https://wholesale.tdc.dk.
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