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1. Tillægsaftalen 
Disse tillægsbetingelser gælder for Telia SMS Mana-
ger og er et tillæg til de generelle betingelser for Telia 
Danmarks telefonitjenester (erhverv). Ved modstrid 
går disse betingelser forud for de generelle betingel-
ser. 
 
Erhvervskunder kan vælge at abonnere på Telia SMS 
Manager. Telia SMS Manager er et produkt der bru-
ges til at sende SMS via et webinterface og/eller via 
en API-løsning. 
 
2. Omfang 
Telia SMS Manager omfatter oprettelse, to abonne-
menter og forbrugstakserede SMS. Der kan derudover 
vælges forskellige tillægsmoduler til det ene abonne-
ment. 
 
Telia Danmark bruger Link Mobility som samarbejds-
partner i at udbyde Telia SMS Manager og i forbin-
delse med tillægsmodulet Coupon er Link Mobility af-
sender af dette system. 
 
Såfremt teleoperatører, Telestyrelsen eller anden 
myndighedsperson pålægger Link Mobility at lukke en 
given applikationsadgang og Link Mobility efterlever et 
sådant pålæg, kan kunden ikke gøre erstatningskrav 
eller andre krav gældende. 
 
Vær opmærksom på at overholde Markedsføringslo-
ven i forbindelse med udsendelse af SMS. 
 
Telia bærer ikke ansvaret for nogen form for spam el-
ler misbrug af ydelserne under denne aftale, ligesom 
Telia ikke bærer ansvaret for indholdet af den kommu-
nikation, som foretages via Telia SMS Manager. 
 
Teleoperatørernes SMS-priser kan ændres med kort 
varsel. Hvis en teleoperatør ændrer sine priser mod 
Telia kan Telia vælge at ændre sine priser på SMS 
med 48 timers skriftlig varsel under hele aftalens for-
løb. 
 
3. Levering 
Når løsningen bestilles, vil der blive tilsendt loginop-
lysninger på mail, på ønsket aktiveringsdato. Denne 
mail vil blive afsendt fra Link Mobility. 
 
For at få tilsendt loginoplysninger skal et implemente-
ringsdokument udfyldes. Såfremt implementeringsdo-
kumentet ikke er udfyldt korrekt, vil Telia tage kontakt 
for at indhente manglende eller korrekte informationer. 
Såfremt informationerne ikke bliver leveret, vil løsnin-
gen blive oprettet med en Basic pakke. 
 
 
4. Specifikationer mv. 
Telia er til enhver tid berettiget til at ændre de fast-
satte kravspecifikationer for Telia SMS Manager. En 
sådan ændring skal gennemføres under rimelig hen-
syntagen til Kundens behov, hvor formålet med den 

påtænkte ændring ikke derved forspildes. Ændrin-
gerne bør søges gennemført på en sådan måde, at 
mulige forstyrrelser i Kundens drift begrænses. 
 
Kunden skal omgående, på Telias anmodning stoppe 
udsendelse af SMS, hvis det skønnes at mængde el-
ler indhold ikke står mål med de i kontrakten fastlagte 
linier. 
 
 
5. Udbedring af mangler mv. 
Se Service Level Agreement. 
 
 
6. Opsigelse 
Opsigelse af Telia SMS Manager følger de generelle 
betingelser for Telia Danmarks telefonitjenester (er-
hverv). 


