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1. Tillægsaftalen 
Disse tillægsbetingelser gælder for Telia Home Office 
og er et tillæg til de generelle betingelser for Telia 
Danmarks kommunikationstjenester (erhverv). Ved 
modstrid går disse betingelser forud for de generelle 
betingelser. 
 
 
2. Generelt 
Det er Kunden (virksomheden), der hæfter for Bruge-
rens (medarbejderens) betaling af de ydelser, der le-
veres iht. Aftalen.  
Det er ikke muligt for en ny Bruger at overtage en for-
bindelse fra en afgående Bruger. Der skal altid i den 
situation oprettes en ny forbindelse med ny bindings-
periode. 
 

3. Tilslutning 
3.1 Tilslutning via telefonstik 
Det er ikke muligt at oprette Telia Home Office hvis: 

• Der ikke er en ledig kobberledningsvej mellem in-
stallationsadressen og centralen 

• Afstanden fra installationsadressen til nærmeste 
central er for lang 

• Det opgivne telefonnummer og den opgivne 
adresse ikke stemmer overens 

• Der allerede er en anden bredbåndsforbindelse på 
forbindelsen 

• En anden udbyder har fået bestilling på at levere 
bredbånd på forbindelsen 

• Der er et alarmabonnement på den forbindelse, som 
skal bruges til DSL. For at få DSL på forbindelsen 
skal alarmen opsiges. Det skal dog bemærkes, at 
det vil have indflydelse på forsikringen 

• Hvis adressen ikke er beliggende i et område hvor 
Telia kan levere til. 

 
Abonnementet leveres efter ”best effort”, hvilket bety-
der at hastigheden kan variere alt efter hvilken bånd-
bredde, det er teknisk muligt at levere på adressen. 
Det vil sige, at Telia ikke kan garantere den ønskede 
hastighed på forbindelsen. 
 
Brugeren må forvente, at forbindelsen, uanset dens 
benævnte hastighed, normalt vil yde ca. 10-15 % la-
vere hastighed, fordi noget 
af kapaciteten bruges til styring etc. samt at noget af 
kapaciteten går tabt på grund af ledningsforholdene, 
udstyr og andre forhold. 
 
Installation af bredbåndsforbindelsen skal ske på en 
eksisterende bærelinje og forudsætter et ledigt tele-
fonstik. Det er samtidig en forudsætning, at der ikke 
findes et ISDN2- abonnement, eller en anden spær-
rende tjeneste, på samme bærelinje, da dette vil have 
indvirkning på kapaciteten af båndbredden. 

 
Routeren inkluderer også et skillefilter, hvilket betyder, 
at almindelig analog telefoni (PSTN) er muligt og kan 
installeres af Brugeren selv jf. installationsmanualen. 
Skal der kobles flere telefoner til samme telefonlinje er 
det nødvendigt, at bærelinjen er opsat med et multi-
stik. Findes der ikke et multistik på adressen, kan 
dette sættes op af en tekniker og faktureres separat. 
 
Telia tager forbehold for manglende installation af te-
lefonstik (multistik samt Access etc.) på Brugerens 
adresse, i sådanne tilfælde vil Telia foretage de nød-
vendige installationer. Omkostningerne hertil pålæg-
ges Kunden. 
 
I forbindelse med uvejr tilråder Telia, at udstyret af-
monteres fra telefonstikket for således at forebygge 
skader på hardwaren forårsaget af eventuelle lynned-
slag. 
 
3.2. Tilslutning via kabel-TV 
Dataadgangen er inddelt i mindre kapacitetsgrupper 
end via telefonstikket og derfor kan man opleve, at 
man ikke kan udnytte sin hastighed fuldt ud i spidsbe-
lastningsperioder, hvor mange brugere anvender 
samme net på samme tidspunkt. 
 
3.3. Tilslutning via fiber 
Dataadgangen deles ikke med andre og man kan for-
vente den fulde købte hastighed altid er til rådighed. 
 
 
4. Udstyr 
Hverken Kunden eller Brugeren er berettiget til på no-
gen måde at disponere over (sælge, udleje, pantsætte 
mv.) Telias eller Telias underleverandørers udstyr el-
ler installationer og må ikke foretage indgreb i disse. 
Kunden skal til enhver tid opretholde mærkningen af, 
at udstyret eller installationerne tilhører Telia eller Te-
lias underleverandører. 
 
Når Aftalen om leverance af bredbåndsforbindelsen 
ophører, skal alt udstyr, som er leveret af Telia, leve-
res tilbage til Telia indenfor 7 hverdage idet Kundens 
ellers bliver faktureret udstyrets værdi. 
 
 
5. Brugen af Telia Home Office 
Telia udøver ingen kontrol med de data, som passerer 
via anlægget og tilslutningen. 
 
Kunden er ansvarlig for: 

• at Brugeren følger Telias anvisninger på installation 
og brug af tilslutningen. 

• brugen af tilslutningen samt de data, der overføres 
via tilslutningen ikke krænker gældende lovgivning, 
Telia eller tredjemand 
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• brugen af tilslutningen påføre skade, tab eller gener 
for driften af anlægget, for Telia, Telias underleve-
randør eller tredjemand herunder at Brugeren down-
loader så meget, at det er til gene for andre internet-
brugeres brug af internettet, portscanning af andre 
computere, spredning af virus, hacking med mere 

• hvilke informationer der stilles til Brugerens rådig-
hed ved adgang til internettet, såsom indhold fra 
hjemmesider, e-mails, links, nyhedsgrupper eller 
chatgrupper 

• indholdet af den information, der overføres, og for 
de varer og tjenesteydelser, som Brugeren måtte 
vælge at udnytte blandt tilbuddene på internettet 

• eventuel anvendelse af personlig hjemmeside og e-
mailadresser til kommunikation ikke strider mod al-
mindelig anerkendte normer for god skik og brug, 
herunder at der ikke udsendes spam, kædebreve 
med mere, samt der ikke sker erhvervsmæssig an-
vendelse. Der henvises til Erhvervs- og Selskabs-
styrelsens definition af erhvervsmæssig virksomhed. 
Indholdet på hjemmesiden må heller ikke være i 
strid med gældende dansk og international lovgiv-
ning 

• at adgang til Selvbetjening på www.telia.dk/selvbe-
tjening sker via personlig adgangskode idet man 
herfra kan tilkøbe og administrer tillægstjenester 

• at der ikke slettes eller forfalskes transmissionsinfor-
mationer, herunder IP-adresser eller header infor-
mation 

• at indhente de nødvendige tilladelser til udbredelse, 
modtagelse og lagring af oplysninger. De må ikke 
være i strid med dansk lov eller have et indhold, der 
kan påføre Telia skade eller tab af omdømme. 

• at holde Telia skadesløs for ethvert krav fra tredje-
mand, opstået ved Brugerens brug af tilslutningen. 

 
Overholdes ovenstående ikke, er Telia berettiget til at 
afbryde tilslutningen med øjeblikkelig virkning, herun-
der lukke hjemmesiden og e-mail-adressen. Telia er til 
enhver tid berettiget til at foretage inspektion af tilslut-
ningen. 
 
Telia er ikke ansvarlig for: 

• tredjemand med eller uden formel adkomst trænger 
ind i tilslutningen eller skaffer sig adgang til, destru-
erer eller ændrer data eller oplysninger 

• skader og tab på hard- og software som følge af 
download af materiale fra internettet herunder virus, 
opkaldsprogrammer med mere 

 
 
6. Opsigelse 
Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel efter ud-
løbet af Uopsigelighedsperioden. 
 

http://www.telia.dk/selvbetjening
http://www.telia.dk/selvbetjening

