Aftale nr.:
Dato:

Rammeaftale om levering og drift
af TDC’s engrostjenester
mellem

<Kunde>
og

TDC NetCo A/S
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Parterne
Denne Rammeaftale indgås mellem følgende to Parter:
Navn
Adresse
postnr. By
CVR.
(Herefter benævnt som ”Kunden”)
og
TDC NetCo A/S
Wholesale
Teglholmsgade 1
0900 København C
CVR. 40075267
(Herefter benævnt som ”TDC”)

2

Aftalen
Denne Rammeaftale gælder for aftaler mellem Kunden og TDC om levering og drift af engrostjenester (herefter Ydelser), der udbydes af TDC.
I tilknytning til denne Rammeaftale gælder Generelle vilkår for levering af drift af TDC’s
engrostjenester (herefter Generelle vilkår).
For hver af TDC’s engrostjenester gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende Rammeaftale og de Generelle vilkår (herefter Produkttillæg).
I tillæg til Rammeaftalen kan Kunden indgå aftale om levering af Ydelser (herefter Rammeaftaletillæg), der gælder i tilknytning til flere Produkttillæg.
I tilknytning til denne Rammeaftale vedligeholder TDC en oversigt over hvilke produktspecifikke engrostjenester og tillæg, som Kunden har indgået aftale om (herefter Produktportefølje). Oversigten over Kundens Produktportefølje opdateres af TDC efter Kundens bestilling.
Ved indgåelse af aftale om yderligere Produkttillæg eller Rammeaftaletillæg til denne Rammeaftale skal Kunden sende en bestilling til TDC i henhold til De Generelle vilkår punkt, 5.1
Senere bestilling af individuelle Ydelser i tilknytning til Rammeaftalen skal foretages i henhold til de relevante Produkttillæg.
I det omfang TDC i henhold til en myndighedsafgørelse er forpligtet til at udarbejde et
Standardtilbud vil afgrænsningen af Standardtilbuddet fremgår af præamblen til det relevante Produkttillæg.
Rammeaftalen, Generelle vilkår, Rammeaftaletillæg, Produkttillæg og/eller eventuel særskilt aftale og/eller ordrebekræftelser er til sammen grundlaget for aftalen mellem Kunden
og TDC.

3

Aftalens ikrafttræden
Rammeaftalen træder i kraft ved førstkommende månedsskift, efter den dato den er underskrevet af begge Parter.
Generelle vilkår, Rammeaftaletillæg og Produkttillæg til denne Rammeaftale træder i kraft
den dato de er fremsendt til Kunden dog tidligst den dato, der er anført i oversigten over
Kundens Produktportefølje.
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Underskrift
Denne Aftale oprettes i to originale eksemplarer. Hver part modtager og opbevarer et originalt eksemplar.
For TDC NetCo A/S:

For TDC NetCo A/S:

Dato: ________________

Dato: ________________

Sign.: _____________________________
Allan Graa

Sign.: _____________________________
<account manager>

For <kunden> :

For <kunden> :

Dato: ________________

Dato: ________________

Sign.: _____________________________
<Kundens underskriver>

Sign.: _____________________________
<kundens underskriver>
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