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Standardbetingelser for Business Broadband 
April 2015 

1. Omfang 

Den eller de tjenester, der leveres af Telia, er beskrevet i 

ordrebekræftelsen og Kontrakten, som Telia har sendt til Kunden per 

e-mail. Medmindre andet er specifikt aftalt, udgør disse betingelser 

sammen med ordrebekræftelsen aftalen mellem Kunden og Telia og 

skal, hvor det er relevant, gælde for leveringen af Tjenesten. 

2. Definitioner 

Nedenstående begreber og udtryk har følgende betydninger: 

 ”Tjeneste” henviser til den telekommunikationstjeneste, som Telia 

leverer til Kunden. 

 ”Tjenesteadgangspunkt” henviser til det punkt, i form af en 

kundeadresse eller tilsvarende, hvor Tjenesten leveres, eller 

hvorfra der kan opnås adgang til Netværket. 

 ”Adgangslinje” henviser til overførselskapaciteten, herunder 

lejede linjer og/eller andre former for adgangsmedier, som 

forbinder Kunden med hovednetværket. For bestemte tjenester 

er Adgangslinjerne en helt eller delvist integreret del af 

Tjenesten. I disse tilfælde er det angivet i tjenestebeskrivelsen. 

 ”Aftalt leveringsdato” henviser til den dato, Telia har oplyst er 

leverancetidspunktet, hvor Tjenesten leveres som aftalt. 

 ”Faktisk leveringsdato” henviser til den dato, hvor Telia leverer 

Tjenesten til et aftalt Adgangspunkt med de funktioner og den 

ydeevne, som er aftalt. 

 ”Hovednetværk” henviser til alt data- og 

telekommunikationsudstyr i netværket, som administreres af 

Telia, undtagen Adgangslinjer, Lejet linjeudstyr og Udstyr hos 

Kunden. 

 ”Udstyr” henviser til ethvert og alt udstyr, herunder software og 

kabler, som ikke ejes af Telia og ikke anvendes i forbindelse med 

Kundens brug af tjenesten. 

 ”Netværk” henviser til den samlede overførselskapacitet i 

hovednetværket, Adgangslinjer og router eller nogen del deraf (i 

overensstemmelse med omstændighederne). 

 ”Operatør” henviser til enhver part, som leverer en Adgangslinje. 

 ”Distributionsnetværk hos Kunden” henviser til et fast netværk 

mellem det første forbindelsespunkt i bygningen, hvor Tjeneste- 

adgangspunktet er placeret, og det sted, hvor router og/eller 

Udstyret er installeret. Et fast netværk mellem enhver del af 

ovennævnte udstyr udgør også et Distributionsnetværk hos 

Kunden. 

3. Tegningsberettigede 

Kunden udpeger en tegningsberettiget som oplyst i 

ordrebekræftelsen, som er bemyndiget til at træffe bindende 

beslutninger på vegne af Kunden inden for denne aftales rammer og 

til at modtage meddelelser fra Telia. Kunden skal informere Telia 

skriftligt, hvis den tegningsberettigede bliver ændret. 

 

 

4. Adgangslinjer, distributions- netværk hos kunden 

4.1 Hvis Telia leverer en Adgangslinje til Kunden, vil leveringen af 

denne være underlagt de vilkår og betingelser og priser, som er 

gældende for den pågældende operatør, og/eller andre specifikke 

aftaler med den pågældende operatør angående implementering, 

betjening og/eller vedligeholdelse af Adgangslinjen, og som Telia 

med mellemrum oplyser Kunden om. Disse vilkår og betingelser kan 

med tiden blive revideret. 

4.2 Hvis Telia af juridiske eller andre årsager ikke er berettiget til at 

bestille og derefter levere en Adgangslinje, som er forudsætning for 

at kunne levere Tjenesten, men Kunden er berettiget hertil, skal 

Kunden selv bestille Adgangslinjen hos operatøren for egen regning 

ifølge Telias specifikationer. Hvis Kunden selv bestiller en 

Adgangslinje som anført ovenfor, vil Telia tilpasse sine priser og 

gebyrer i overensstemmelse hermed, hvis det er relevant. 

4.3 Leveringen af et Distributionsnetværk hos Kunden er ikke 

omfattet af denne aftale. 

5. Aftalt leveringsdato, forsinket levering 

5.1 Telia vil levere Tjenesten til det pågældende 

Tjenesteadgangspunkt på den Aftalte leveringsdato eller, hvis der 

ikke er aftalt en bestemt leveringsdato, inden for en rimelig periode 

efter aftalens indgåelse. Ved leveringen udfører Telia en leveringstest 

for hver enkelt tjeneste for at sikre, at funktionerne og ydeevnen for 

den leverede Tjeneste opfylder de aftalte specifikationer. 

5.2 Hvis en forsinkelse kan tilskrives Kunden, er Telia berettiget til at 

udskyde den Aftalte leveringsdato til en egnet dato i betragtning af de 

aktuelle omstændigheder. Telia er berettiget til kompensation for alle 

udgifter i forbindelse med forsinkelsen og kompensation for mistet 

betaling og mistede gebyrer fra og med den aftalte leveringsdato. 

5.3 Hvis en forsinkelse kan tilskrives Telia, er kunden berettiget til 

kompensation, som maksimalt kan udgøre 1/12 af den årlige 

aftalesum pr. hele måned leveringen er forsinket. 

5.4 Hvis en af parterne anmoder om en udskydelse af den Aftalte 

leveringsdato, og den anden part ikke har indvendinger herimod, 

aftales en ny leveringsdato som den Aftalte leveringsdato. Hvis 

Kunden anmoder om en sådan udskydelse, er Telia berettiget til 

kompensation for direkte omkostninger i forbindelse med 

udskydelsen. 

6. Ændringer og flytning 

6.1 Kunden kan med tiden bestille en ændring af en eksisterende 

Adgangslinje. Leveringsdatoerne varierer, afhængigt af indholdet af 

Kundens ordre: (a) ændring af en Adgangslinje ved et eksisterende 

Tjenesteadgangspunkt eller (b) flytning af en Adgangslinje. 

6.2 flytning af en Adgangslinje håndteres altid som en særskilt 

opgave, og Telia opfatter dette som en ny ordre. Telia informerer 

Kunden om den leveringsdato, der er bekræftet af den operatør, som 

skal levere den nye Adgangslinje. 
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6.3 I det omfang en ændring af en eksisterende Adgangslinje 

indebærer en ændring af Telias priser og gebyrer for Tjenesten, er de 

nye priser og gebyrer gældende fra den dato, hvor den ændrede 

Adgangslinje leveres til Kunden. 

7. Priser og betalingsbetingelser 

7.1 Priserne i Kontrakten er volumenbaseret ud fra det samlede 

engagement af mobiltelefoni og sim-kort på købstidspunktet. Såfremt 

Kundens samlede engagement ændres i forhold til købstidspunktet 

eller det mobile engagement opsiges, forbeholder Telia sig retten til 

at regulere priserne til de enhver tid gældende listepriser. 

7.2 Som vederlag for, at Telia leverer Tjenesten, skal Kunden betale 

den pris og de gebyrer, der er angivet i aftalen og ordrebekræftelsen. 

7.3 Faste, tilbagevendende betalinger og gebyrer faktureres 

månedligt forud.  

7.4 Al betaling og alle gebyrer for brug og engangsydelser faktureres 

bagud med start fra den dato, der er angivet i paragraf 7.8. Kundens 

faktureringsadresse er anført i ordrebekræftelsen og/eller Kontrakt. 

7.5 Betalingen skal ske indenfor 10 dage fra faktureringsdatoen 

ifølge anvisningerne på fakturaen. 

7.6 Al betaling og alle gebyrer er angivet i DKK og inkluderer ikke 

moms og andre skatter og statslige afgifter, som pålægges 

debiterede beløb. Kunden skal betale disse, og det pågældende 

beløb tilføjes Kundens faktura. 

7.7 Fakturering for Tjenesten begynder på den første Aftalte 

leveringsdato eller, hvis leveringen er forsinket, og dette udelukkende 

skyldes Telia, på den faktiske leveringsdato. 

7.8 Hvis Kunden ikke betaler sin faktura, når den er forfalden, er 

Telia berettiget til at blive godtgjort for alle omkostninger, gebyrer og 

udgifter i forbindelse med inddrivelse af udestående betalinger. 

Desuden er Telia berettiget til at kræve strafrente ifølge gældende 

lovgivning. 

7.9 Telia kan i løbet af Tjenesteperioden kræve, at Kunden inden for 

en angivet periode skal stille sikkerhed for opfyldelsen af Kundens 

betalingsforpligtelse. 

8. Specifikation af tjenesten 

8.1 Telia forbeholder sig retten til at ændre eller tilpasse 

specifikationen af Tjenesten eller en del af Netværket. En sådan 

ændring eller tilpasning skal udføres under hensyntagen til Kundens 

behov og på en sådan måde, at potentielle forstyrrelser bliver 

begrænsede. 

8.2 En ændring eller tilpasning af specifikationen, sådan som den er 

anført ovenfor, kan medføre, at Udstyret skal tilpasses, eller at 

Udstyrets ydeevne bliver ændret. Telia skal i rimeligt omfang 

informere Kunden om sådanne krævede tilpasninger eller ændringer 

af ydeevnen. Kunden skal imidlertid betale alle omkostninger for 

tilpasninger osv. 

9. Serviceperiode og opsigelse af aftalen 

9.1 Aftalen træder i kraft på datoen for ordrebekræftelsen. Kontrakten 

er gældende i den aftaleperiode, der er præciseret i Kontrakten. 

Kontrakten kan ikke opsiges i aftaleperioden. Efter udløb af 

aftaleperioden kan Kontrakten opsiges med 3 måneders varsel til 

udgangen af en måned. 

9.2 Udviklingen inden for telekommunikationen kan have følger, som 

betyder, at Telia ønsker at afbryde sin levering af en Tjeneste med 

henblik på at erstatte den med en erstatningstjeneste med tilsvarende 

teknisk ydeevne og funktioner. Af denne grund forbeholder Telia sig 

retten til at afbryde leveringen af en Tjeneste ifølge ovennævnte. Hvis 

Telia har til hensigt at gøre brug af omtalte ret, vil Telia i rimelig tid 

informere Kunden herom og tilbyde Kunden en erstatningstjeneste. 

Hvis Kunden ikke accepterer erstatningstjenesten, er Kunden 

berettiget til at opsige den del af aftalen, som omhandler den 

Tjeneste, som Telia har til hensigt ikke at tilbyde mere. Opsigelsen af 

denne del af aftalen træder i kraft, når Telia i praksis afbryder 

leveringen af den relevante Tjeneste. 

9.3 Telia er berettiget til at afbryde leveringen af Tjenesten, hvis: 

(a) Kunden ikke, på trods af påmindelser herom, har betalt regninger 

og gebyrer til forfaldsdato, 

(b) Kunden ikke inden for det angivne tidsrum har stillet sikkerhed, 

(c) Kunden, trods Telias anmærkninger herom, anvender Tjenesten 

på en måde, der kan resultere i skader eller andre ulemper for 

Telia eller en tredjepart, f.eks. ved at bruge Tjenesten i strid med 

lovgivningen eller statslige bestemmelser. Kunden er forpligtet til 

at betale priser og gebyrer i den periode, hvor leveringen af 

Tjenesten er ophævet, indtil aftalen ikke længere er gældende. 

9.4 Telia er berettiget til at opsige denne aftale med umiddelbar 

virkning hvis Kunden går konkurs, annullerer sine betalinger, 

iværksætter forhandlinger om ordninger med kreditorer, træder i 

likvidation eller på anden måde bedømmes som insolvent i sådant 

omfang, at det kan forudsiges, at Kunden ikke kan opfylde sine 

forpligtelser fuldstændigt. 

10. Router, udstyr, lejet linjeudstyr 

10.1 Telia skal have adgang til installationsstedet i det omfang, der 

er nødvendigt for at udføre de forberedelser, som kræves for at gøre 

den bestilte Tjeneste tilgængelig for Kundens brug til den Aftalte 

leveringsdato, og i det omfang, der er nødvendigt, for at Telia kan 

opfylde sine forpligtelser. 

10.2 Risikoen for beskadigelse eller tab af routeren påhviler Kunden 

efter leveringen af routeren til Kunden på det aftalte leveringssted. 

10.3 Kunden skal følge Telias specifikationer angående elektriske 

installationer, strømforsyning, klimaforhold og/eller nødvendigt 

indretningsarbejde på routerens installationssted, som kræves for at 

fuldføre installationen af routeren og/eller anvende Tjenesten. 

Medmindre andet er specifikt aftalt, er Telia ikke ansvarlig for 

elektriske installationer, strømforsyning, klimaforhold eller nødvendigt 

indretningsarbejde som anført ovenfor.  

10.4 Ejerskabet af routeren overføres, medmindre andet er aftalt, til 

Kunden, og Kunden forpligter sig derfor til at sikre at routeren 

bortskaffes i henhold til de til hver en tid gældende miljølove og   

–bestemmelser. 

11. Information og fortrolighed 

11.1 På Telias anmodning skal Kunden indlevere de oplysninger om 

Udstyr, der er tilsluttet Netværket, som Telia måtte ønske og vurdere 
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som nødvendige, for at Telia kan opfylde sine forpligtelser over for 

Kunden og Telias andre kunder. Telia skal opbevare sådanne 

oplysninger og andre oplysninger af tydelig fortrolig karakter, som 

modtages fra Kunden, som fortrolige og ikke afsløre disse til 

tredjeparter, medmindre sådan afsløring er påkrævet, for at Telia kan 

opfylde sine forpligtelser over for Kunden. 

11.2 Kunden skal holde følgende fortroligt: betingelserne i denne 

aftale og alle oplysninger, der modtages fra Telia og dennes 

underleverandører angående procedurer og teknikker i forbindelse 

med Tjenesten og angående Telias organisation og drift. 

11.3 Parternes respektive forpligtelse til at holde bestemte 

oplysninger fortrolige ifølge ovennævnte er gældende i aftaleperioden 

og i to år derefter, eller så længe sådanne oplysninger ikke er 

overgået til offentligt domæne på anden måde, end ved at en af 

parterne overtræder bestemmelserne i denne paragraf 11. 

12. Ansvar, lovvalg og værneting 

12.1 Kundens ansvar 

Kunden er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. 

12.2 Telias ansvar 

Telia er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog således, at 

Telia kun er ansvarlig for kundens direkte tab, og hæfter således 

aldrig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, 

avancetab, tab af data, produktionstab, tab som følge af en aftale 

med tredjemand bortfalder m.v. Telias ansvar er begrænset til et 

beløb svarende til det beløb, som Kunden inden for de seneste 12 

måneder har betalt til Telia i henhold til abonnementsaftalen.  

Telia er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af tekniske 

problemer, afbrydelser, forstyrrelser i kommunikationsnettet eller 

mangler ved betjeningen, der kan henføres til Telias groft uagtsomme 

eller forsætlige handlinger og undladelser. Telia er ikke ansvarlig for 

fejl, nedbrud, nødvendige driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser 

som skyldes forhold, der kan henføres til transmissionsfejl, udstyr, net 

m.v., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold, der kan 

henføres til force majeure.  

 

Telia er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af 

telenettet, eller tjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der 

skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller 

driftsmæssige årsager, medmindre Telia forsømmer at begrænse 

ulemperne. 

 

Kunden er ansvarlig for Kundens brug af tjenesterne og udstyr, som 

Kunden har købt hos forhandlere eller andre teleudbydere. Telia er 

ikke ansvarlig for skader og tab, som Kunden måtte lide pga. 

opkobling til internettet, herunder virus og download af 

diallerprogrammer.  

13. Force majeure  

13.1 Ingen af parterne er ansvarlige for eventuelle tab eller skader, 

som den anden part lider eller bliver påført som følge af den første 

parts manglende overholdelse af sine forpligtelser ifølge aftalen på 

grund af forhold, der ligger uden for den første parts kontrol eller på 

grund af forhold uden for underleverandørens kontrol. 

13.2 De hændelser, der omtales i paragraf 13.1 omfatter, men er ikke 

begrænset til: 

(a) delvise eller totale strejker, lockout, krig, oprør eller uroligheder, 

mobilisering eller uventet indkaldelse af militæret i tilsvarende 

omfang, beslaglæggelse, konfiskation, valutabegrænsning er, 

ugunstige vejrforhold, epidemier, generel mangel på råvarer, 

manglende transportmuligheder, begrænsninger i forbindelse 

med brændstof, jordskælv, brand, storm, oversvømmelser eller 

vandskade eller 

(b) statslige, juridiske eller lovbestemte begrænsninger og 

forsinkelser af leveringen af en Adgangslinje eller fejl heri. 

13.3 Hvis opfyldelsen af aftalen i markant omfang er forhindret i en 

periode, der overstiger seks måneder, som følge af ovennævnte 

forhold, kan den enkelte part opsige aftalen skriftligt. 

13.4 Det påhviler den part, der ønsker at henvise til forhold, der er 

anført i paragraf 13.1, som grundlag for fritagelse for sine 

forpligtelser, at informere den anden part skriftligt og uden 

udsættelse. Tilsvarende gælder, når de forhold, som den ene part har 

henvist til som grundlag for fritagelsen fra sine forpligtelser, er ophørt. 

14. Udbedring af defekter 

14.1 Med henblik på at sikre leveringen af Tjenesten har Telia til 

enhver tid ret til at tage de forholdsregler og udstede de anvisninger 

over for Kunden, som Telia vurderer som nødvendige for at forhindre 

eller udbedre defekter i Netværket og/eller Tjenesten. Kunden 

accepterer straks at følge sådanne anvisninger og give Telia adgang 

til ethvert Tjenesteadgangspunkt med henblik på at forhindre eller 

udbedre defekter som førnævnt. 

14.2 Kunden skal rapportere fejl ifølge anvisningerne i aftalen. Hvis 

Kunden har rapporteret en fejl i Netværket eller Tjenesten til Telia, og 

der ikke eksisterer nogen defekt, som Telia er ansvarlig for ifølge 

aftalen, skal Kunden godtgøre Telia ifølge Telias til enhver tid 

gældende prisliste. 

15. Planlagt vedligeholdelse 

15.1 Hovednetværket eller dele heraf kan deaktiveres med henblik 

på vedligeholdelse, omkonfigurationer osv. Hvis det vurderes som 

nødvendigt, udføres disse aktiviteter i et vindue, der forbeholdes 

vedligeholdelse.  

15.2 Planlagte afbrydelser på andre tidspunkter kan være påkrævet 

med mellemrum med henblik på specifikke vedligeholdelsesopgaver. 

I disse tilfælde skal Kunden underrettes på forhånd. 

15.3 Planlagte afbrydelser af Tjenesten ifølge paragrafferne 15.1 og 

15.2 og afbrydelse af Tjenesten i forbindelse med en Adgangslinje 

hos Kunden, vil ikke blive taget i betragtning ved beregning af 

Tjenestens utilgængelighed, medmindre andet er angivet i aftalen. 

16. Ændringer og tilføjelser 

Telia gennemfører ændringer til fordel for kunden uden varsel. 

Ligeledes gælder, at kunden må tåle mindre væsentlige ændringer til 

ugunst for kunden. Ved væsentlige ændringer af vilkår og priser til 

ugunst for kunden, varsler Telia enten ved brev eller ved e-mail, på 

faktura, betalingsoversigt, i landsdækkende dagblade o.lign. 

Varslingen gives her i rimelig tid, inden ændringen træder i kraft. Alle 

ændringer kan desuden ses på telia.dk.  
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17. Overdragelse 

Kunden kan ikke uden skriftligt samtykke fra Telia overdrage denne 

aftale eller nogen rettigheder eller forpligtelser helt eller delvist til en 

tredjepart. Telia kan frit overdrage aftalen til tredjepart. 

18. Underleverandører 

18.1 Telia kan uden skriftligt samtykke fra Kunden helt eller delvist 

overdrage ydelserne, rettigheder eller forpligtelser ifølge aftalen til 

underleverandører. 

18.2 Henvender Kunden sig til Telia med en fejlmelding, og viser det 

sig, at fejlen skyldes Kundens egne forhold, er Telia berettiget til at 

kræve betaling for den tid, Telia har benyttet på fejlmeldingen. 

19. Installation og levering 

19.1 Telia har ret til at udskyde den aftalte leveringsdato, hvis det er 

nødvendigt af tekniske årsager på grund af Kundens forhold eller 

forsinkelse hos andre teleoperatører. 

19.2 Abonnement på Business Broadband forudsætter tilslutning til 

et offentligt telenet gennem Telia. Kunden udpeger 

installationsadressen, hvor Telia etablerer et Tjenesteadgangspunkt. 

Hvis der i forvejen er etableret et Tjenesteadgangspunkt på 

adressen, anvendes dette om muligt. 

19.3 Ved nyinstallation bestemmer Telia den nærmere placering af 

Tjenesteadgangspunkt, dog således at placeringen i videst muligt 

omfang sker efter Kundens ønske. 

19.4 efter aftale med Telia sørger Kunden for, at der er uhindret 

adgang for Telia til at etablere Tjenesteadgangspunkt og 

ledningsføring. Gives der ikke Telia uhindret adgang på det aftalte 

tidspunkt, er Telia berettiget til at fakturere Kunden for den forgæves 

anvendte tid og kørsel. Kunden sørger efter aftale med Telia for 

eventuel forskriftsmæssig elforsyning til brug for tilslutningen og 

dennes drift. Eventuelle udgifter hertil påhviler Kunden og bliver 

faktureret direkte hos Kunden. 

20. Tilslutningen 

20.1 Tilslutningen etableres via en router. Reklamation over den 

udførte oprettelse og installation skal fremsættes skriftligt senest 8 

dage efter udførelsen. 

20.2 Det er en betingelse for opretholdelsen af abonnementet, at 

installationsadressen ikke fraflyttes. Hvis der flyttes fra 

installationsadressen, er det Kundens ansvar at opsige 

abonnementet.  

20.3 Det er ikke muligt at oprette Business Broadband via 

telefonnettet, hvis fx: 

(a) Der ikke forefindes en ledig kobberledningsvej mellem 

installationsadressen og centralen. 

(b) Afstanden fra installationsadressen til nærmeste central er for 

lang. 

(c) Det opgivne telefonnummer og den opgivne adresse ikke 

stemmer overens. 

(d) Der allerede er xDSL på forbindelsen. 

(e) En anden udbyder har fået bestilling på at levere bredbånd på 

forbindelsen. 

(f) Der er et alarmabonnement på den forbindelse, som skal bruges 

til xDSL. For at få xDSL på forbindelsen, skal alarmen opsiges. 

(g) Der ikke er bredbåndsdækning i det pågældende område. Der er 

på nuværende tidspunkt bredbåndsdækning i 98 % af landet. 

Herudover kan der være andre forhold, der kan betyde, at det ikke er 

muligt for Telia at levere. 

20.4 På ikke bro-faste øer er det kun muligt at bestille en gør-det-selv 

løsning. Det er ikke muligt at bestille Business Broadband med 

installation af teknikker. 

20.5 Abonnementet leveres efter ”best effort”, hvilket betyder at 

hastigheden kan variere alt efter hvilken båndbredde, det er teknisk 

muligt at levere på Kundens adresse. Hastigheden på forbindelsen 

afhænger af: hvor lang installationsadressen er fra den nærmeste 

central, kvaliteten af kobberet, begrænsninger i Kundens eget udstyr 

m.v. Den effektive hastighed må således forventes at være 5-20 % 

lavere end den nominelle hastighed. 

20.6 Telia tager forbehold for manglende installation af telefonstik 

(KAP-stik samt Access etc.) på Kundens adresse. i sådanne tilfælde 

vil Telia foretage de nødvendige installationer. Omkostningerne hertil 

pålægges Kunden. 

20.7 Der må alene tilsluttes udstyr, der er godkendt til brug på 

telenettet og opfylder eventuelle særlige anvisninger fra Telia. Der 

henvises i øvrigt til Bestemmelserne om teleterminaludstyr, som kan 

rekvireres hos Erhvervsstyrelsen. 

21. Ikrafttrædelse 

21.1 Vilkårene træder i kræft pr. 14. april 2015.  
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Vilkår for bredbåndstelefoni gælder i tillæg til betingelserne for Telia 

bredbånd. 

22. Abonnement og priser 

Kunden takseres som udgangspunkt efter forbrug, medmindre der er 

valgt et fastprisabonnement. Opkald til 70-numre, servicenumre og 

indholdstakserede tjenester (f.eks. 90-numre) samt internet- og 

datanumre er ikke omfattet, og takseres altid efter pålydende i henhold til 

prislisten. 

Kunden bliver opkrævet en opkaldsafgift pr. foretaget opkald. 

Opkaldsafgiften bliver opkrævet ved både opnået og ikke opnået 

forbindelse til modtageren, dog undtaget opkald til danske fastnetnumre 

for fast pris abonnementet, hvor der ikke opkræves opkaldsafgift. 

Samtaler via Telia Bredbåndstelefoni med både forbrugsafregning og fast 

pris bliver afregnet pr. påbegyndt minut. Kunden kan frit skifte fra det 

forbrugsafregnede abonnement til fast pris abonnementet i 

bindingsperioden, men ikke omvendt.  

23. Installation 

Installationsadressen for bredbåndstelefoni, er den samme som Telias 

bredbåndsforbindelse. Dette betyder, at det ikke er muligt at benytte 

Telias bredbåndstelefoni uden en bredbåndsforbindelse fra Telia. 

Telia leverer sammen med bredbåndsforbindelsen en router, hvori en 

fastnettelefon kan tilsluttes. Telia forpligter sig ifølge denne aftale kun til, 

at levere en tilkoblingsmulighed. 

 

Ved brug af andet udstyr end det, Telia har fremsendt, skal Kunden være 

opmærksom på, at udstyret skal opfylde eventuelle særlige anvisninger 

fra Telia. Ydermere skal udstyret overholde betingelserne, fremsat af 

Erhvervsstyrelsen i – Vejledning om udstyr, apparater og faste anlæg.  

 

Telia fastlægger et nærmere leveringstidspunkt, som meddeles til dig via 

e-mail.  

 

Kunden må ikke benytte forbindelsen, så det skaber forstyrrelser i det 

offentlige telenet. Indtræffer sådanne forstyrrelser, skal Kunden straks 

standse adfærd, der forårsager forstyrrelsen.  

 

Sløjfeløsning - Hvis tilslutningen er sket via et multistik, kan Kunden have 

mulighed for, at tilkoble husstandens 3-polede telefonstik til routeren. Det 

kan ikke garanteres, at denne løsning vil være funktionsdygtig på alle 

leveringsadresser. 

24. Flytning 

Hvis Kunden bestiller flytning af dit Telia Bredbåndsabonnement til en ny 

adresse flyttes bredbåndstelefoniabonnementet, hvis det er muligt, til den 

nye adresse også. Kundens nuværende telefonnummer, services og 

indstillinger genetableres så vidt muligt på den nye adresse, og er der 

valgt bredbåndstelefoni med fast pris, der har en separat bindingsperiode, 

fortsætter denne.  Såfremt der ikke kan leveres Telia Bredbånd på den 

nye adresse, vil Bredbåndstelefoniabonnementet med fast pris blive 

betragtet som opsagt, og evt. restbinding vil blive faktureret. 

 

 


