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Generelle forudsætninger

Dette bilag omhandler priser og vilkår for udvekslede samtrafiktjenester.
Følgende generelle principper er gældende:
Alle afgifter anføres som ørebeløb ekskl. moms.
De minutvis angivne samtrafikafgifter betales i henhold til tidstro debitering 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.
Hvor priserne differentieres efter trafiktyperne ”telefoni”, “videotelefoni”, ”data” og ”fax”, er disse defineret
ved koderne i ETSI -GSM Technical Specification GSM 02.03 "European digital cellular telecommunication
system (phase 1); TeleServices supported by a GSM PLMN" version 3.4.0, side 6 "Table 2 / GSM 02.03: Teleservice categories and Teleservices" og ved ETSI-GSM Technical Specification GSM 02.02 "European digital
cellular telecommunication system (phase 1); Bearer Services supported by a GSM PLMN" version 3.2.0, side
6-8 "Table 3 / GSM 02.02: Bearer services utilising a set of attributes within a bearer service category and
their recommended provision". Telefoni defineres ved teletjenestekode 11, fax ved teletjenestekoderne 61 og
62, data ved service-ID=01 (samtlige bæretjenestekoder). Videotelefoni differentieres ved ITU-T Q.931 User
information layer 1 protocol Recommendations H.223 og H.245.
Følgende principper er gældende for SMS:
Der takseres pr. SMS.
Taksering sker ved vellykket terminering af en SMS, det vil sige ved faktisk aflevering af SMS til terminalen.
En SMS betragtes vellykket, når terminerende MSC har leveret en SMS-DELIVER-REPORT indeholdende en
short-message-ACKNOWLEDGEMENT.
Prisen er uafhængig af tidspunkt for terminering.
Prisen er uafhængig af det datamæssige omfang af den enkelte SMS.
Parterne er berettiget til at opkræve afgift for terminering af SMS til kunder tilkoblet eget net, dvs. egne
kunder, gensælgeres kunder og roamende kunder (nationale og internationale).
Parterne er ikke berettiget til at opkræve afgift for terminering af SMS til kunder tilkoblet andet net.
Aktive SMS-C numre hos TDC: +45 40 39 09 99 og +45 40 39 09 89.
Aktive SMS-C numre hos Operatøren: +45 abcdefgh
Følgende principper er gældende for MMS:
Der takseres pr. MMS (event-baseret).
Der takseres endvidere på mængden af data fremført i den enkelte MMS (volumen-baseret).
Taksering sker ved vellykket terminering af en MMS. En MMS betragtes vellykket termineret, når terminerende MMS-C har leveret en MMS-ACKNOWLEDGEMENT-REPORT.
Prisen er uafhængig af tidspunkt for terminering.
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TDC er berettiget til hos Operatøren at opkræve afgift for terminering af MMS afsendt fra den af Operatøren anvendte MMS-C til den af TDC anvendte MMS-C. Dette gælder også såfremt parterne anvender
samme MMS-C.
Operatøren er berettiget til hos TDC at opkræve afgift for terminering af MMS afsendt fra den af TDC anvendte MMS-C til den af Operatøren anvendte MMS-C. Dette gælder også såfremt parterne anvender
samme MMS-C.
Aktive MMS-C IP-adresser hos TDC: abcdefgh
Aktive MMS-C IP-adresser hos Operatør: abcdefgh
2.

Priser for samtrafiktjenester mellem TDCs kunder og Operatørens kunder

Priser for samtrafiktjenester tilbudt af TDC.
A) Terminering af trafik fra Operatørens net, fra udlandske net eller fra andre net i TDCs net (angivet pr.
minut)
Højtakstperiode
Lavtakstperiode
Opkaldsafgift

Telefoni
3,85 øre
3,85 øre
0,00 øre

Videotelefoni
250 øre
150 øre
10 øre

Data
3,85 øre
3,85 øre
0,00 øre

Fax
3,85 øre
3,85 øre
0,00 øre

B) Access for Operatøren til trafik fra TDCs net til Operatørens eventuelle fejlmeldetjeneste og modtagerbetalertjenester (angivet pr. minut)

Højtakstperiode
Lavtakstperiode
Opkaldsafgift

Telefoni
90 øre
90 øre
8 øre

Data
90 øre
90 øre
8 øre

Fax
90 øre
90 øre
8 øre

C) Terminering af SMS fra Operatørens net eller andre net i TDCs net
Operatøren betaler 20 øre til TDC pr. termineret SMS.
D) Terminering af MMS fra Operatørens net eller andre net i TDCs net
Operatøren betaler 80 øre til TDC pr. termineret MMS.
Priser for samtrafiktjenester tilbudt af Operatøren.
Indtil andet er aftalt, betaler TDC ikke for samtrafiktjenester tilbudt af operatøren
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