Bilag 2c. Priser og vilkår for Operatørens samtrafiktjenester
Dette bilag:
•
Udgør bilag 2c til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Udveksling af fastnettrafik
•
Erstatter Bilag A2 Priser og vilkår for Operatørens samtrafiktjenester – hørende til tillægsaftalen for Udveksling af trafik
Priserne er gældende for 1. januar 2019 med mindre andet er angivet i bilaget.
1. Operatøren tilbyder følgende samtrafiktjenester
A. Terminering af trafik fra TDC's net eller andre net i Operatørens net
Terminering i Operatørens fastnet
For terminering af trafik fra TDC's net eller via TDC's net i Operatørens fastnet betaler TDC følgende
afgifter:
Pris
Højtakstperiode
Lavtakstperiode

0,46
0,00
0,25
0,00

øre/minut
øre/kald
øre/minut
øre/kald

For terminering i digitale abonnentcentraler, hvor Operatøren ikke har lokal samtrafik defineret analogt til TDC lokal samtrafik jf. bilag 2b, betaler TDC prisen for terminering af lokal samtrafik.
Terminering i Operatørens mobilnet
TDC betaler følgende afgifter for terminering af trafik fra TDC's net eller andre net i Operatørens eventuelle mobilnet:
Højtakstperiode
Lavtakstperiode

4,47 øre/minut
0 øre/kald
4,47 øre/minut
0 øre/kald

Ovenstående afgifter for terminering i Operatørens mobilnet er gældende i forbindelse med nummerportabilitet for numre importeret til operatørens net. Nedenstående værdier for Routinginfo og Charginginfo (oplyses af Operatøren) skal anvendes i porteringsordren ved import:
Routinginfo
Charginginfo

xxx
xxx

B. Access for TDC til trafik fra operatørens net
For access (ved eksempelvis frikald) for TDC til trafik fra Operatørens fastnet betaler TDC følgende
afgifter:
Fastnet Access
Højtakstperiode
Lavtakstperiode

Lokal samtrafik
2,38
0,00
1,29
0,00

øre/minut
øre/kald
øre/minut
øre/kald

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

For access for TDC til trafik fra Operatørens mobilnet betaler TDC følgende afgifter:
Mobil Access
Døgntakst
90 øre/minut
8 øre/kald
Operatøren er ikke uden særskilt aftale forpligtet til at levere acess for trafik via Operatørens net.
Ligeledes kræver access for præfix-trafik fra Operatørens fast- eller mobilnet særlig aftale.
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C. TDC's modtagerbetalertjenester
Operatøren yder access for TDC's modtagerbetalertjenester i nummerserierne 8001 og 80208028,803,8060-8063,8074,8080-8081,8088.
For access for nationale opkald betaler TDC prisen for access fra Operatørens net (trafiktype C.2, i
bilag 2a). For fastnetoriginerede kald afregnes uanset routningen med pris ”indenfor et samtrafikområde”). TDC har lukket for adgang til de modtagerbetalerkunder, som har tilkendegivet, at de ikke
ønsker opkald fra mobilkunder.
Prisen for access er gældende i forbindelse med numre importeret i TDC's net. Nedenstående værdier
af Routinginfo og Charginginfo skal anvendes i porteringsordren ved import:
Routinginfo
Charginginfo

8020
8020

D. Operatørens personligt nummer/flexnummer
For kald til numre i serierne 70 XXX (oplyses af Operatøren) i Operatørens net, betaler TDC en afgift
svarende til trafiktype A.1, bilag 2a, lokal samtrafik.
Afgiften for terminering er gældende i forbindelse med nummerportabilitet for numre importeret til
Operatørens net. Nedenstående værdier for Routinginfo og Charginginfo (oplyses af Operatøren) skal
anvendes i porteringsordren ved import:
Routinginfo
Charginginfo

xxx
xxx

E. Opkald til Internettjeneste 16110.
For access for nationale opkald til 16110 betaler TDC følgende afgifter:
Pr. 1. juli 2003
Højtakstperiode
Lavtakstperiode

4,11
2,87
2,17
2,87

øre/minut
øre/kald
øre/minut
øre/kald

Operatøren forpligter sig til ikke at debitere A-abonnenten for kald mod 16110. Operatøren kan vælge
ikke at yde access fra sit eventuelle mobilnet.
F. Universelle Internationale Freephone Numre.
Operatøren tilbyder access for trafik fra Operatørens fastnet- og eventuelle mobilnet-kunder mod Universelle Internationale Freephone Numre (UIFN). UIFN har altid formatet +800 XXXX XXXX (+ = 00).
Operatøren modtager for trafik fra operatørens fastnetskunder betaling svarende til access fra Operatørens fastnet, jf. trafiktype B. Uanset routningen betales som for trafik ”indenfor et samtrafikområde”. For trafik fra operatørens eventuelle mobilkunder modtager Operatøren en betaling svarende til
access fra operatørens mobilnet, jf. trafiktype B.
TDC har lukket for adgang til de UIFN kunder som har tilkendegivet at de ikke ønsker opkald fra mobilkunder.
Operatøren forpligter sig til ikke at opkræve trafikafgifter fra sine fastnetabonnenter eller eventuelle
mobilkunder for opkald mod Universelle Internationale Freephone Numre.
G. TDC's harmoniserede tjenester af samfundsmæssig betydning
Operatøren yder access for harmoniserede tjenester af samfundsmæssig betydning i TDC's net i
nummerserierne 116def.
For access for nationale opkald betaler TDC prisen for access fra Operatørens net (trafiktype C.2, i
bilag 2a. For fastnetoriginerede kald afregnes uanset rutningen med pris ”indenfor et samtrafikområde”).
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