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Præambel
Dette Rammeaftaletillæg indeholder vilkår for anvendelse af XML-komponent til TDC-systemer (herfter Systemet). Formål med aftalen er at sikre, at Kundens eller Slutkunders anvendelse af XMLkomponent til Systemet ikke medfører overbelastning og dermed ustabil drift af Systemet.
Det er ikke muligt for Kunden at indgå aftale om Systemet for Produkttillæg: BSA Kabel-tv net.

1. Parter
Dette Rammeaftaletillæg er indgået i tillæg til den mellem
(Parterne fremgår af punkt 1 i Rammeaftale om levering og drift af TDC’s engrostjenester)
indgåede Rammeaftale om levering og drift af TDC’s engrostjenester.
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3. Kundens forpligtelser
Kunden har pligt til sikre, at egen anvendelse af Systemet ikke i sig selv er årsag til at Systemet
overbelastes og dermed rammes af ustabilitet i driften. Begrænsninger mht. antal ordrer/opslag/kommandoer i Systemet er specificeret i bilag 1.
Såfremt Kunden via en hjemmeside giver Slutkunder adgang til at foretage opslag i TDC-systemer,
skal Kunden desuden sørge for, at antallet af opslag pr. aktiv session begrænses. Mængdemæssig
begrænsning mht. antal Slutkunde-initierede opslag i Systemet er specificeret i bilag 1.
Såfremt Systemet, som følge af Kundens manglende overholdelse af de fastsatte begrænsninger, belastes i en sådan grad, at Systemet ikke længere kører tilfredsstillende for TDC eller andre Kunder,
der benytter Systemet, kan TDC uden forudgående varsel afbryde Kundens adgang til at anvende
XML-komponenten til Systemet.
Adgangen til Systemet vil først blive genetableret, når TDC har godkendt de forholdsregler, Kunden
har iværksat for at imødegå at tilsvarende situationer opstår. Har Kunden ikke bragt forholdende i orden senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af TDC’s meddelelse om overtrædelse af vilkårene, har
TDC ret til ophæve nærværende Rammeaftaletillæg.
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