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Tillæg til “AFTALE OM SAMTRAFIK” 

 

Mellem 

 

Selskabsnavn 

CVR.: XXXXXXXX 

Adresse 

DK – Postnummer og By 

 

(Herefter Operatøren) 

 

Og 

 

Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige 

CVR.: 20367997 

Holmbladsgade 139 

DK - 2300 København S 

 

(Herefter Telia) 

 

  

 

Udfærdiget den XX. X-måned 2016 

 

 

 

Hvorefter: 

 

A. Denne Tillægsskrivelse indebærer ændringer i den tilhørende "AFTALE OM 

SAMTRAFIK" (i det følgende benævnt Aftalen) mellem Telia og Operatøren.  

B. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem vilkårene og betingelserne i Aftalen og 

denne Tillægsskrivelse, har Tillægsskrivelsen og dennes vilkår og betingelser 

forrang over Aftalen. Af hensyn til klarheden, forbliver alle andre vilkår og 

betingelser som omhandlet i Aftalen i fuld kraft og effekt.  

C. Ved at underskrive denne Tillægsskrivelse, accepterer Operatøren, at erlægge et 

depositum eller en anfordringsgaranti til Telia svarende til et beløb for terminering 

af 6 måneders volumen af standard P2P SMS sendt til Telia fra Operatøren eller 

ethvert foretagende i relation hertil, i henhold til den prognosticerede trafik, dog 

ikke mindre end et beløb pålydende 150.000 DKK. Indbetalingen foretages til 

[benævnelse udeladt i web version].  

D. Koncipistreglen, hvormed denne Tillægsskrivelse og den tilhørende Aftale skal 

fortolkes imod den ansvarlige Part for udarbejdelsen heraf, finder ikke 

anvendelse. 
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Hvormed Parterne aftaler følgende: 

 

1. Parterne har aftalt udelukkende at udveksle standard P2P SMS-trafik mellem 

Parterne via en dansk SMSC, og den til denne Tillægsskrivelse knyttede Aftale 

vil regulere dette, som den gældende aftale om samtrafik mellem Parterne.  

2. Operatøren forpligter sig til at erlægge et depositum eller en anfordringsgaranti 

som anført i punkt C ovenfor samt i Sektion 2 nedenfor ("Ad. 2: Depositum 

eller anfordringsgaranti til Telia”) i denne Tillægsskrivelse.  

3. Vilkår eller betingelser i Aftalen kan ikke forhandles ved tiltrædelsen af denne 

Tillægsskrivelse. 

4. Denne Tillægsskrivelse og den tilhørende Aftale træder i kraft fra den første 

(1.) i den efterfølgende måned, hvori denne Tillægsskrivelse er underskrevet, 

forudsat at Operatøren erlægger den fulde sikkerhedsstillelse til Telia, som 

anført ovenfor under punkt 2.  

5. Denne Tillægsskrivelse og den tilhørende Aftale skal underskrives af begge 

Parter, og Operatøren skal erlægge den fulde sikkerhedsstillelse til Telia som 

påkrævet i punkt 2, ikke senere end tre (3) arbejdsdage efter datoen for 

underskrivelsen af denne Tillægsskrivelse og den tilhørende Aftale, før Telia vil 

levere de aftalte ydelser. 

6. Afregning af Parterne forudsætter fuld teknisk implementering. 

 

Ad.1: Udveksling af SMS-samtrafik 

I Aftalens afsnit 4.1 angives de samtrafiktjenester, som Parterne tilbyder hinanden. 

Med denne Tillægsskrivelse til Aftalen implementeres og tilføjes følgende ændringer: 

 

Det er aftalt mellem Parterne, at Aftalen kun skal gælde udveksling af standard P2P 

SMS-trafik mellem Parterne via en dansk SMSC. Dette omfatter SMS-trafik sendt fra 

en slutbrugers mobiltelefon, over en i Danmark lokaliseret SMSC, og afleveret til en 

anden slutbrugers mobiltelefon eller lignende enhed med et installeret dansk SIM-kort. 

Alle bestemmelser vedrørende taletrafik, MMS, M2M, A2P SMS, indholdsbaseret trafik 

og anden trafik i øvrigt, udelukkes herved fra Aftalen, undtaget i det omfang sådanne 

bestemmelser finder anvendelse på standard P2P SMS-sammenkoblet trafik. 

 

Det er endvidere aftalt mellem Parterne, at Operatøren skal betale Telia for terminering 

af SMS-beskeder sendt til Telias mobilkunder fra Operatørens mobilkunder eller 

ethvert foretagende i relation hertil, og at Telia skal betale Operatøren for terminering 

af standard SMS-beskeder sendt til Operatørens mobilkunder fra Telias mobilkunder.  

 

I tilfælde af spam, tromboning, by-pass trafik (udenom gående trafiktilfælde gennem 

udlandet og/eller udenlandske foretagender) eller enhver lignende eller svigagtig 

adfærd udvist af en Part eller et foretagende i relation hertil, vil enhver SMS termineret 

i den anden Parts mobilnet blive faktureret som overtakserede SMS-beskeder sendt 

direkte fra denne førstnævnte Part til den anden Part. I sådanne tilfælde vil den 

krænkede Part endvidere kunne hæve Aftalen samt beholde ethvert erlagt indskud, 

depositum eller anfordringsgaranti af den misligholdende Part straks, uden forpligtelse 

eller ansvar for den krænkede Part, givet en (1) arbejdsdags varsel til fuldstændig 

udbedring af eventuelle skader og selve det skadeforvoldende forhold i øvrigt.  
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Ydermere kan en Part altid opsige Aftalen, hvis denne Tillægsskrivelse, den tilhørende 

Aftale eller andre aftaler, bilag eller tillægsskrivelser mellem Parterne bliver omgået, 

misbrugt eller tilsidesat af den anden Part.  

 

Det understreges, at terminering af SMS fra Operatøren gennem udenlandske 

foretagender og/eller kanaler ind i Telias net, med hvilke Telia ikke har nogen 

samtrafikaftale, ikke vil være omfattet af denne Tillægsskrivelse, men indiskutabelt vil 

være et brud på denne Tillægsskrivelse og den tilhørende Aftale. 

 

For trafik i øvrigt uden aftalemæssig dækning henvises der til Aftalens afsnit 8. 

 

Betalingsbetingelser 

Operatøren skal erlægge oprettelses- og driftsgebyrer for SMS-samtrafikpunkter og 

samtrafikkapaciteter til Telia, i henhold til den til enhver tid gældende danske 

prisregulering, ved tiltrædelse af denne Tillægsskrivelse.  

 

I den udstrækning aftaleforholdet omfatter ydelser, forpligtelser med videre, der ikke 

er omfattet af begrebet ”samtrafik” i henhold til lov nr. 169 af 3. marts 2011 om 

elektroniske kommunikationsnet og –tjenester, kan den til enhver tid gældende 

samtrafikregulering alene påberåbes for de ydelser, der er omfattet af denne 

regulering. 

 

Såfremt ingen regulering foreligger eller eksisterende regulering bortfalder, herunder 

bl.a. som følge af nye lovgrundlag, deregulering, markedsafgørelser, henstillinger, 

m.v., fastsættes oprettelses- og driftsgebyrer for samtrafikpunkter og 

samtrafikkapaciteter til Telia, i henhold til Telias konkrete vurdering eller 

skønsmæssige beregning.  

 

Oprettelsesgebyret betales ved etablering af det eller de pågældende samtrafikpunkter 

og -kapaciteter. 

 

Driftsgebyret betales kvartalsvis forud.   

 

Såfremt der allerede er etableret samtrafikpunkter og -kapaciteter for standard P2P 

SMS-samtrafik mellem Parterne, opkræves der dog ikke noget oprettelsesgebyr 

herfor.  

 

Såfremt de eksisterende samtrafikpunkter og –kapaciteter skal udvides, eksempelvis 

som følge af øgede driftsbehov eller af hensyn til den daglige drift eller 

kvalitetsniveauet herfor, opkræves der tilsvarende oprettelses- og driftsgebyrer for 

disse samtrafikpunkter og –kapaciteter.  

 

Med hensyn til prisen pr. standard P2P SMS termineret, vil beløbet herfor bl.a. 

inkludere omkostninger forbundet til konfiguration af nettet, samt værne af nettets 

integritet og sikkerhed, hvorfor prisen løbende vil kunne reguleres i op- eller 

nedadgående retning, iht. Telias konkrete vurdering, herunder eksempelvis på 

baggrund af Telias konkrete risikovurdering for forekomsten af spam, phishing, 

tromboning, snyltende adfærd, etc. 
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Fra 1. januar 2016 er den pågældende engrospris for terminering af standard P2P SMS 

i Telias net fastsat til følgende:     

 

Terminering i Telia Danmarks mobilnet:  0,1000 DKK  

 

For så vidt angår vilkår for sammenkobling og betalingsbetingelser i øvrigt, er disse 

reguleret i Aftalen. 

 

Enhver anden ydelse, herunder eksempelvis, men ikke afgrænset til transit, 

tillægsydelser, ekstraordinær administration til konfiguration, værne mod spam, m.v., 

der ikke er nævnt ovenfor og som ikke er regulatorisk fastsat, vil blive fastsat og 

afkrævet efter nærmere aftale herom mellem Parterne på baggrund af Telias konkrete 

vurdering for aftaleforholdet. 

 

For øvrige betalingsbetingelser henvises der til Aftalens afsnit 10. 

 

Afregning 

Finansiel afregning sker på grundlag af Telias afregnings- og trafikdata. 

 

Der kan ikke foretages opdeling og/eller indblanding af fakturerings- og 

afregningsforhold hidrørende fra andre kontraktlige relationer mellem Parterne, da 

denne Tillægsskrivelse og den tilhørende Aftale alene vedrører standard P2P SMS-

samtrafik mellem Parterne. 

 

Afregning og opkrævning af Parterne kan ikke ske før end fuld teknisk implementering 

af Aftalen er foretaget, givet en implementeringsfrist som angivet i Aftalens Bilag B, 

afsnit 3. 

 

Ændring af vilkår eller betingelser 

Begge Parter er forpligtet til at ændre Aftalen, såfremt noget vilkår eller nogen 

betingelse i relation hertil skal eller bør ændres, som følge af dansk lov eller regulering, 

eller som følge af danske myndigheders afgørelser, eksempelvis som følge af 

deregulering eller en given prisafgørelse.  

 

Sådanne ændringer, som henvist til ovenfor, vil gælde fra datoen som angivet i det til 

enhver tid gældende lovgrundlag og/eller afgørelsesgrundlag, uden yderligere varsel. 

 

Er ingen dato herfor angivet, gælder der en to (2) måneders implementeringsperiode, 

efter afgivet meddelelse herom. 

 

Ændring af andre vilkår og betingelser i øvrigt reguleres i Aftalens afsnit 24. 

 

Almindelig opsigelse af Aftalen reguleres i Aftalens afsnit 21.  

 

Ved opsigelse af Aftalen opsiges også denne Tillægsskrivelse. 
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Mislighold eller krænkelse af aftaleforholdet  

I tilfælde af Operatørens tilsidesættelse eller overtrædelse af de generelle vilkår i 

denne Tillægsskrivelse eller den relaterede Aftale, og for så vidt Operatøren ikke 

efterfølgende har afhjulpet eller på anden vis rettet fuldstændigt op herpå, inden for 

tre (3) arbejdsdage efter henvendelse herom fra Telia, er Telia fuldt ud berettiget til, 

at opsige Aftalen straks og fuldt ud hæve og beholde ethvert indskud, depositum eller 

anfordringsgaranti erlagt af Operatøren, uden videre ansvar eller forpligtelse for Telia, 

og uden hensyntagen til Parternes interne afregningsforhold på tidspunktet herfor. 

 

Yderligere vil enhver omgåelse, misligholdelse eller overtrædelse af Aftalen, dennes 

bilag, tillægsskrivelser eller forudsætningsgrundlag medføre, at der ikke vil være 

nogen form for forpligtelse eller ansvar for Telia til at betale Operatøren for ethvert 

forfaldent eller skyldigt beløb af Telia.    

 

Tilsvarende kan Telia altid fuldt ud kræve, hæve og beholde ethvert indskud, 

depositum eller anfordringsgaranti erlagt af Operatøren til enhver tid, med en (1) 

arbejdsdags varsel, hvor Operatøren faktisk eller potentielt søger, at omgå eller 

misligholde særlige aftale- eller forudsætningsgrundlag, hvor Telia har finansielle eller 

beskyttelsesværdige hensyn at værne om, såsom sikring mod spam, tromboning og 

by-pass trafik, eller sikring af nettets og slutbrugernes integritet. 

 

Endvidere har Telia den fulde ret til fuldt ud, med tre (3) arbejdsdages varsel, at 

kræve, hæve og beholde ethvert indskud, depositum eller anfordringsgaranti erlagt af 

Operatøren, ved forfaldne eller ubetalte beløb, eller enhver anden misligholdt 

betalingsforpligtelse i øvrigt fra Operatørens side.  

 

Erstatningspligt for mislighold og krænkelse af denne Tillægsskrivelse, den tilhørende 

Aftale eller aftaleforholdet mellem Parterne i øvrigt, følger af Aftalens afsnit 14. 

 

Eventuelle tvister vil skulle behandles i henhold til Aftalens afsnit 23. 

 

Ad. 2: Depositum eller anfordringsgaranti til Telia 

Operatøren skal erlægge et depositum eller en anfordringsgaranti til Telia svarende til 

det beløb, der skal erlægges for terminering af 6 måneders volumen af standard P2P 

SMS sendt til Telia fra Operatøren eller ethvert foretagende i relation hertil, i henhold 

til den prognosticerede trafik, dog ikke mindre end et beløb pålydende det i punkt C 

ovenfor angivne.   

 

Såfremt et skøn eller en prognosticering påviser, at et i punkt C ovenfor angivet 

depositum eller anfordringsgaranti ikke vil være tilstrækkelig, hæves størrelsen på et 

sådan indskud, depositum eller anfordringsgaranti, der skal erlægges af Operatøren til 

Telia, til et niveau, der i tilpas rimeligt omfang imødekommer Telias risici og værne af 

beskyttelsesværdige hensyn. 

 

Ligeledes skal ethvert indskud, depositum og/eller anfordringsgaranti til enhver tid 

erholdes på et niveau, der til fulde reflekterer og dækker over den forventede volumen 

termineret i Telias mobilnet, som udtrykt ved beregning, skøn eller prognosticering, 
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eller svarende til et beløb som vurderet nødvendigt af Telia, for at imødekomme 

eventuelle risici og værne om beskyttelsesværdige hensyn. 

 

De til enhver tid etablerede og/eller påkrævede indskud, depositums eller 

anfordringsgarantier skal således til enhver tid modsvare de af Telia til enhver tid med 

rimelighed anførte risici, herunder til værne af finansielle og beskyttelsesværdige 

hensyn. 

 

Depositum eller anfordringsgaranti skal erlægges ved indbetaling til et til enhver tid 

angivet Telia indbetalingsnummer.  

 

Såfremt Operatøren ikke erlægger depositum, anfordringsgaranti eller tilsvarende 

indskud til Telia, som anført ovenfor, vil denne Tillægsskrivelse og den tilhørende 

Aftale ikke kunne træde i kraft eller være gældende. 

 

Hvor Telia, henset til Operatørens mislighold, omgåelse eller krænkelse af 

aftaleforholdet mellem Parterne, er nødsaget til at indkassere sådanne midler af 

Operatøren som anført ovenfor, skal ethvert indskud, depositum eller 

anfordringsgaranti efterfølgende genetableres fuldt ud, i overensstemmelse med de af 

Telia til enhver tid påkrævede niveauer, inden for tre (3) arbejdsdage, for at 

Operatøren kan kræve fortsat opretholdelse af denne Tillægsskrivelse og den 

tilhørende Aftale. 

 

Såfremt ovennævnte genetablering af depositums, anfordringsgarantier eller ethvert 

indskud som påkrævet i øvrigt ikke foretages inden for det angivne tidsrum på tre (3) 

arbejdsdage, bortfalder denne Tillægsskrivelse og den tilhørende Aftale straks, uden 

varsel og ansvar eller forpligtelse for Telia. 

 

Opstår der i øvrigt behov herfor, skal det eller de påkrævede indskud, depositums 

og/eller anfordringsgarantier endvidere til enhver tid kunne justeres i opadgående 

retning, mod en rimelig begrundelse og et forudgående varsel på en (1) måned fra 

Telias side.  

 

Operatøren har således en klar og indiskutabel forpligtelse til, til enhver tid, at 

opretholde enhver sikkerhedsstillelse og indskud på et niveau, som påkrævet af Telia 

når som helst. 
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Underskrift 

Denne Tillægsskrivelse udføres i to originale kopier, en for hver af Parterne. 

 

For Operatøren:  For Telia: 

   

Sted og Dato  Sted og Dato 

   

Navn og Stilling (blokbogstaver)  Navn og Stilling (blokbogstaver) 

   

Underskrift  Underskrift 

 
 


