Bilag B. Priser for samtrafikpunkter, kapacitet og implementering
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1.

Generelt

Dette bilag omhandler TDC's priser og vilkår for samtrafikpunkter, kapacitet og implementering, samt
parternes priser og vilkår for implementering eller ændring af nummereringsplan og præfiks.
2.

Samtrafikpunkter

Operatøren skal tilsluttes TDC's net i de nedennævnte samtrafikcentraler - i henholdsvis Øst- og
Vestdanmark.
TDC A/S
København Mobiltelefoncentral
Ågade 154, lokale C431, Kh tdm2
2200 København N
Her skal sammenkoblingens 2,048 Mbit/s system termineres i TDC's mobile media gateway,
der fungerer som STP node:
•
KHCGW1 med decimal signalpunktskode 2-935
Mens SCCP og ISUP signalering mod TDC's mobilnet her skal termineres i TDC's MSC-server:
•
KHMSC4 med decimal signalpunktskode 2-934 og med E.164 GT anlægsadresse 45 4015
0045
og
TDC A/S
Århus Mobiltelefoncentral
Gade 11-075, Ar4 tdm1
Gunnar Clausensvej 28
8260 Viby J
Her skal sammenkoblingens 2,048 Mbit/s system termineres i TDC's mobile media gateway,
der fungerer som STP node:
•
AR4CGW1 med decimal signalpunktskode 2-12427
Mens SCCP og ISUP signalering mod TDC's mobilnet her skal termineres i TDC's MSC-server:
•
AR4MSC5 med decimal signalpunktskode 2-12441 og med E.164 GT anlægsadresse 45
4015 0047
Hvis trafikken i ovennævnte samtrafikpunkter forårsager kapacitetsmæssige problemer kan TDC forlange
etablering af yderligere kredsløb jf. gældende priser og leveringstider under pkt. 3.
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3.

Priser og leveringstider for samtrafikpunkter hos TDC

Operatøren skal betale følgende afgifter for indretning af systemer til modtagelse af samtrafik:
Oprettelse

Kvartalsafgift

Første samtrafikpunkt på en lokation

Kr.

18.073

Kr.

3.368

Andet samtrafikbundt på en lokation:
•
ved samtidig etablering af de 2 punkter
•
ved efterfølgende etablering af 2. punkt

Kr.
Kr.

0
0

Kr.
Kr.

0
0

Samtrafikbundt:*
•
etablering af samtrafikbundt

Kr.

0

Kr.

0

Samtrafikkapacitet:
•
første 30-gruppe pr. samtrafikbundt
•
efterfølgende 30-grupper pr. samtrafikbundt

Kr.
Kr.

2.028
2.028

Kr.
Kr.

544,75
544,75

*) Samtrafikbundtet består af én eller flere 30-grupper mellem et samtrafikpunkt og én af Operatørens centraler med ens dirigerings og
signallerings karakteristika.

Oprettelsesafgifter forfalder til betaling ved oprettelsen. Kvartalsafgifter betales forud. Priserne er
gældende for 2014.
Leveringstiden for oprettelse af samtrafikpunkter er højst 6 måneder. Leveringstiden for udvidelser eller
ændringer i samtrafikkapacitet er normalt højst 3 måneder og kan alene forlænges ved kapacitetsmangel.
Senest 10 arbejdsdage efter at have modtaget Operatørens skriftlige ønske herom, afgiver TDC
ordrebekræftelse med angivelse af leveringsdato. Leveringstiden for udvidelser eller ændringer reduceres til 2
måneder for kapacitet, som bestilles efter at have været anført sammenhængende i ét års prognoser i
henhold til Bilag F om planlægning og prognoser.
4.

[Udgået]

5.

Transmission/Samhusning

Transmissionsforbindelsen mellem TDC's samtrafikcentraler og Operatørens centraler kan efter
Operatørens ordre udføres af TDC i henhold til særskilt aftale om transmissionsydelser eller efter
almindelige vilkår og priser. TDC tilbyder herigennem sammenkobling med Operatørens net på den af
Operatøren valgte adresse.
TDC har ret til ikke selv at benytte den oprettede transmissionsforbindelse. TDC har således ret til at
sende/transitere sin afgående trafik via andre net. I så fald dækkes transitomkostningerne af den part, der
betaler for den enkelte samtrafiktjeneste.
Vælger Operatøren en samhusning på lokationen for samtrafikpunktet efter TDC aftale om samhusning,
kan forbindelsen til samtrafikpunktet etableres med trunk kabling.
6.

Fordeling af omkostninger ved transmission

I tilfælde af fælles udnyttelse af transmissionsforbindelser udligner TDC Operatørens omkostninger til de
lejede kredsløb mellem første punkt i Operatørens net og samtrafikpunkterne, således at Operatøren
betaler i forhold til det af Operatøren afsendte antal samtaleminutter, der udveksles over det lejede
kredsløb, medens TDC betaler i forhold til det af TDC afsendte antal samtaleminutter, der udveksles over
det lejede kredsløb. Dog deles omkostninger til transmissionsforbindelser kun op til en afstand af 20 km. fra
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samtrafikpunkterne, jf. bilag B afsnit 2. Evt. meromkostninger til transmissionsforbindelser overstigende 20
km., tilfalder alene Operatøren.
For oprettelsesafgifternes vedkommende fordeles omkostningerne på grundlag af de efter nærmere aftale
forventede samtaleminutter. For kvartalsafgifternes vedkommende fordeles omkostningerne i forhold til de
konstaterede samtaleminutter det foregående afregningskvartal.
Det er en forudsætning for ovennævnte omkostningsdeling, at omkostningerne ikke overstiger de
omkostninger, der følger af et af TDC indhentet tilbud om transmissionskapacitet mellem Operatørens net
og samtrafikpunkterne.
I det tilfælde at kun én part benytter transmissionsforbindelserne dækker denne part alle omkostninger til
etablering og drift af disse.
7.

Annullering

Parterne er berettiget til et annulleringsgebyr, såfremt den anden part annullerer en bestilling i henhold til
dette bilag. Annulleringsgebyret udgør:
Tidspunkt for annullering
Ordre afgivet
Efter 50 % af bekræftet leveringstid i antal dage fra modtagelse af
ordrebekræftelse
Efter 75 % af bekræftet leveringstid i antal dage fra ordrebekræftelse
Senere end 3 dage før bekræftet levering og inden klarmelding eller
idriftsættelse
8.

Gebyr i pct. af
oprettelsesgebyret
10 %
50 %
75 %
behandles som
opsigelse

Opsigelse

Samtrafikpunkt, -bundt og -kapacitet kan af operatøren opsiges med 45 dages varsel.
9.

Betalingsbetingelser

Oprettelses-, implementerings- og ændringsafgifter opkræves i forbindelse med gennemførelsen.
Kvartalsafgifter opkræves kvartalsvis forud.
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