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1. OMFANG
Den eller de tjenester, der leveres af Telia, er 
beskrevet i ordrebekræftelsen, som Telia har 
sendt til Kunden. Medmindre andet er specifikt 
aftalt, udgør disse betingelser sammen med 
ordrebekræftelsen, tillægsbetingelser og Ser-
vice Level Agreement aftalen mellem Kunden 
og Telia og skal, hvor det er relevant, gælde for 
leveringen af Tjenesten.

2. DEFINITIONER
Nedenstående begreber og udtryk har føl-
gende betydninger:

• ”Adgangslinjer” henviser til overførselskapa-
citeten, 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.

• ”Tjenesteadgangspunkt” henviser til det 
punkt, i form af en kundeadresse eller tilsva-
rende, hvor Tjenesten leveres, eller hvorfra 
der kan opnås adgang til Netværket.

• ”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 Adgangslin-
jer, Lejet linjeudstyr og Udstyr hos Kunden.

• ”Router” henviser til udstyr hos Kunden, 
herunder software, som ejes af Telia, og som 
er installeret ved et Tjenesteadgangspunkt. 

•	”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.

• ”Lejet linjeudstyr” henviser til udstyr, herun-
der software, som tilhører en Adgangslinje 
og er installeret ved et Tjenesteadgangs-
punkt som del af den Adgangslinje, som 
Kunden anvender i forbindelse med brugen 
af Tjenesten. 

• ”Net værk” henv iser t i l  den samlede 
overførselskapacitet i Hovednetværket, 
Adgangslinjerne og router eller nogen del 
deraf (i overensstemmelse med omstændig-
hederne).

•  ”operatør” henviser til enhver part, som 
leverer en Adgangslinje. 

•	”Distributionsnetværk hos Kunden” henviser 
til et fast netværk mellem det første forbin-
delsespunkt i bygningen, hvor Tjeneste- 
adgangspunktet er placeret, og det sted, 
hvor det Lejede linjeudstyr og/eller router 
og/eller Udstyret er installeret. et fast 
netværk mellem enhver del af ovennævnte 
udstyr udgør også et Distributionsnetværk 
hos Kunden.

•  ”Tjeneste” henviser til den telekommunika-
tionstjeneste, som Telia leverer til Kunden.

3. KONTAKTPERSON
Kunden udpeger en kontaktperson 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 Kontaktpersonen 
bliver udskiftet.

4. ADGANGSLINJER, DISTRIBUTIONS-
 NETVÆRK HOS KUNDEN
4.1
Hvis Telia leverer en Adgangslinje til Kunden, 
vil leveringen af denne Adgangslinje være 
underlagt de vilkår og betingelser og priser, 
som er gældende for den pågældende opera-
tør, og/eller andre specifikke aftaler med den 
pågældende operatør angående implemen-
tering, 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 Ad-
gangslinjen 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 overens-
stemmelse 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 le-
veringsdato eller, hvis der ikke er aftalt en 
bestemt leveringsdato, inden for en rimelig 
periode efter aftalens indgåelse. Ved leve-
ringen 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
Kunden skal udføre en kontroltest til ac-
cept af hver enkelt tjeneste for at sikre, at 
funktionerne og ydeevnen for den leverede 
Tjeneste opfylder de aftalte specifikationer. 
Når leveringstesten er fuldført, overleveres 
Tjenesten til Kunden, som derefter er beret-
tiget til at teste Tjenesten i to forretningsdage. 
Medmindre Kunden inden for denne periode 
rapporterer uoverensstemmelser i forhold til 
det aftalte, betragtes Tjenesten dermed som 
leveret (den faktiske leveringsdato). Telia 
skal udbedre enhver uoverensstemmelse, og 
datoen derefter betragtes som den faktiske 
leveringsdato for Tjenesten.

5.3
Hvis den faktiske leveringsdato optræder 
senere end den Aftalte leveringsdato, og for-
sinkelsen udelukkende skyldes Telia, vil Telia 
på Kundens forlangende betale erstatning 
svarende til 1 % af Telias årlige gebyr for den 
påvirkede Tjeneste for hver fortløbende uge i 
forsinkelsesperioden. Kunden er ikke beret-
tiget til anden erstatning eller kompensation på 
grund af forsinkelsen. erstatningen må under 
ingen omstændigheder overstige 25 % af 
Telias årlige gebyr for den påvirkede Tjeneste. 
erstatningen omfatter kun de Adgangslinjer, 
som er påvirket af forsinkelsen. for et Tje-
nesteadgangspunkt uden for Sverige eller 
finland vil erstatningen ikke omfatte den del 
af det årlige gebyr, som er forbundet med den 
tilsvarende Adgangslinje.

5.4
Hvis en forsinkelse kan tilskrives Kunden, er 
Telia berettiget til at udskyde den Aftalte leve-
ringsdato 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.

5.5
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 udsky-
delse, 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 ordre på en ny Adgangslinje. Telia 
informerer Kunden om den leveringsdato, der 
er bekræftet af den operatør, som skal levere 
den nye Adgangslinje.

6.3
i det omfang en ændring af en eksisterende 
Adgangslinje indebærer en ændring af Telias 
priser og gebyrer for Tjenesten, er de nye pri-
ser og gebyrer gældende fra den dato, hvor 
den ændrede Adgangslinje leveres til Kunden.

6.4
foruden ovennævnte kan Kunden med tiden 
anmode om, at supplerende Adgangslinjer og/ 
eller Tjenesteadgangspunkter og/eller andre 
tjenester bliver omfattet af Kundens aftale. Te-
lia vil så hurtigt som muligt efter modtagelsen 
af en ændringsanmodning informere Kunden, 
om den ønskede ændring er mulig eller ej. Telia 
vil i sit svar til Kunden beskrive konsekvenserne 
af den ønskede ændring med hensyn til den 
Aftalte leveringsdato, det serviceniveau, der 
garanteres, varigheden af Tjenesteperioden, 
niveauet for priser og gebyrer og andre aftalte 
betingelser. en aftale om at ændre omfanget 
af aftalen skal dokumenteres som en tilføjelse 
eller ændring af aftalen, som efterfølgende 
underskrives af begge parter på behørig vis. 
indtil dette er sket, gælder de forrige vilkår og 
betingelser i fuldt omfang.

7. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
7.1
Som vederlag for, at Telia leverer Tjenesten, 
skal Kunden betale den pris og de gebyrer, 
der er angivet i aftalen og ordrebekræftelsen.

7.2
Alle priser og gebyrer er angivet i DKK. Priser 
og gebyrer for Tjenesteadgangspunkter og 
Adgangslinjer uden for Danmark er angivet i 
eURo eller USD. fakturering udføres i DKK.

7.3
faste, tilbagevendende betalinger og gebyrer 
faktureres kvartalsvis på forskud. Hvis en fast, 
tilbagevendende betaling/gebyr, som skal be-
tales af Kunden, ikke er forbundet med brugen 
af Tjenesten i hele kvartalet i året, debiteres 
der 1/90 af den kvartårlige betaling/gebyr for 
hver dag, hvor Tjenesten har været tilgængelig 
for brug.

7.4
Al betaling og alle gebyrer for brug og en-
gangsydelser faktureres bagud med start fra 
den dato, der er angivet i paragraf 7.8. Kundens 
faktureringsadresse er anført i ordrebekræf-
telsen.

7.5
Betalingen skal ske inden for 30 dage fra 
faktureringsdatoen ifølge anvisningerne på 
fakturaen.
 

7.6
Al betaling og alle gebyrer 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 leverin-
gen 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 godt-
gjort for alle skader, omkostninger, gebyrer 
og udgifter i forbindelse med inddrivelse af 
udestående betalinger. Desuden er Telia be-
rettiget 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 om-
fang informere Kunden om sådanne krævede 
tilpasninger eller ændringer af ydeevnen. Kun-
den skal imidlertid betale alle omkostninger for 
tilpasninger osv.

9. SERVICEPERIODE, OPHÆVELSE OG
 OPSIGELSE AF AFTALEN
9.1
Aftalen træder i kraft på datoen for ordrebe-
kræftelsen. Den oprindelige Tjenesteperiode 
begynder på den første Aftalte leveringsdato 
og fortsætter i en periode på 24 måneder med 
mindre andet er aftalt i rammeaftalen.

9.2
Denne aftale er uopsigelig i 12 måneder for 
Kunden regnet fra datoen på ordrebekræf-
telsen. Herefter kan Kunden skriftligt opsige 
aftalen med løbende måned plus 1 måneds 
varsel. Telia kan til enhver tid opsige aftalen 
med 1 måneds varsel.

9.3
Kunden er berettiget til straks at opsige den del 
af aftalen skriftligt, som omhandler en Tjeneste 
eller et Tjenesteadgangspunkt, hvis den fak-
tiske leveringsdato ikke er indtruffet inden for 
tre måneder efter den Aftalte leveringsdato på 
grund af årsager, der kan tilskrives Telia. Kun-
den er berettiget til straks at afslutte den del af 
aftalen skriftligt, som omhandler en Tjeneste 
eller et Tjenesteadgangspunkt, hvis Telia ikke 
opfylder det aftalte serviceniveau i en periode 
på seks fortløbende kalendermåneder.

9.4
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 funktio-
ner. 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 bemeldte ret, vil Telia i rimeligt omfang 
 



Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR 20 36 79 97, Holmbladsgade 139, 2300  København S

8003_Standardbetingelser_ADSL

Telia Danmark, filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige, CVR 20 36 79 97, Holmbladsgade 139, 2300  København S

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 hen-
sigt ikke at tilbyde mere. opsigelsen af denne 
del af aftalen træder i kraft, når Telia i praksis 
afbryder leveringen af den relevante Tjeneste.

9.5
Telia er berettiget til at ophæve 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 har tilsluttet Udstyret til Netværket 
i strid med paragraf 10.6,

(d) Kunden ikke, på trods af påmindelser 
herom, har afbrudt tilslutningen af Udstyret 
fra Netværket i overensstemmelse med 
paragraf 10.7,

(e) Telia ikke tillades adgang for at inspicere 
Udstyr, der er tilsluttet Netværket, eller

(f) 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.

9.6
Telia er berettiget til at opsige denne aftale 
med umiddelbar virkning, hvis leveringen af 
Tjenesten er ophævet på grund af paragraf
9.5, eller 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.

9.7
i tilfælde af opsigelse af aftalen eller en del 
heraf med hensyn til en Tjeneste eller et Ser-
viceadgangspunkt skal Kunden assistere Telia 
på al mulig, rimelig måde, og Telia skal med 
fem forretningsdages varsel have adgang til 
Kundens adresse, hvor routeren og/eller det 
Lejede linjeudstyr er installeret med henblik på 
at afmontere og fjerne det. Kunden skal godt-
gøre Telia for omkostningerne for afmontering 
og fjernelse af bemeldte udstyr, hvis Telia har 
opsagt aftalen på grund af paragraf 9.6.

10. ROUTER, UDSTYR,  
LEJET LINJEUDSTYR

10.1
Hvis Telia installerer routeren, skal Kunden 
følge Telias anvisninger angående forbere-
delsen af installationsstedet for routeren. 
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 angå-
ende elektriske installationer, strømforsyning, 
klimaforhold og/eller nødvendigt indretnings-
arbejde 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, kli-
maforhold eller nødvendigt indretningsarbejde 

som anført ovenfor. Medmindre andet er aftalt, 
må routeren ikke flyttes fra installationsstedet 
uden Telias samtykke hertil.

10.4
Medmindre andet er aftalt, overføres ejer-
skabet af routeren ikke til Kunden, og Kunden 
er ikke berettiget til at sælge, pantsætte, 
videreudleje eller udlåne eller på nogen måde 
disponere over routeren uden forudgående 
skriftligt samtykke fra Telia. Kunden må ikke 
uden Telias skriftlige godkendelse reparere, 
servicere, udføre tilføjelser til eller ændringer 
af eller fjerne dele fra routeren. Kunden skal 
følge de anvisninger, som Telia fra tid til anden 
udsteder for betjeningen og brugen af routeren.

10.5
Hvis Lejet linjeudstyr skal installeres af Telia, 
er paragrafferne 10.1, 10.2, 10.3 og 10.4 
gældende med hensyn til sådan installation 
med den ændring, at udtrykket ”router” skal 
erstattes af udtrykket ”Lejet linjeudstyr”, og 
hvis Tjenesteadgangspunktet er placeret uden 
for Sverige eller finland, skal Telia i paragraf 
10.4 erstattes af den pågældende operatør. 
Kunden skal desuden følge de anvisninger og 
opfylde de forpligtelser, som er anført i de vil-
kår og betingelser, som fra tid til anden aftales 
mellem Telia og de pågældende operatører, og 
som Telia informerer Kunden om.

10.6
i de respektive lande kan kun sådant Udstyr, 
som til enhver tid tillades tilslutning til det 
offentlige netværk ifølge gældende bestem-
melser i det pågældende land, tilsluttes 
Netværket.

10.7
Kunden skal straks efter Telias anmodning af-
bryde tilslutningen af Udstyret fra Netværket, 
hvis udstyret forstyrrer Netværket, forårsager 
skader eller fremkalder beskyldning om 
lovovertrædelser (eller en potentiel anklage) 
ifølge paragraf 12, og derefter sikre, at sådant 
udstyr tilsluttes i nøje overensstemmelse med 
Telias anvisninger.

11. INFORMATION OG FORTROLIGHED
11.1
På Telias anmodning skal Kunden indlevere de 
oplysninger om Udstyr, der er tilsluttet Net-
værket, som Telia måtte ønske og vurdere 
som nødvendige, for at Telia kan opfylde sine 
forpligtelser over for Kunden og Telias andre 
kunder. Telia skal opbevare sådanne oplys-
ninger 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: betin-
gelserne i denne aftale og alle oplysninger, 
der modtages fra Telia og dennes underleve-
randører 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 oven-
nævnte 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. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET
12.1
Kunden må ikke beny t te intel lek tuel le 
ejendomsrettigheder og tekniske løsninger i 
forbindelse med Tjenesten og Netværket i et 
omfang, der overskrider denne aftale.

12.2
i overensstemmelse med paragraf 12.4 skal 
Telia betale eventuelle skader og omkostnin-
ger, som pålægges Kunden som følge af for-
dringer fra tredjeparter som følge af misbrug af 
intellektuel ejendomsret på grund af Kundens 
brug af Tjenesten eller router i lande, hvor Telia 
har accepteret, at Tjenesten eller routeren kan 
anvendes, forudsat at Kunden:
(a) straks underretter Telia skriftligt om even-

tuelle anklager,
(b) Telia Bredbånd erhverv ingen indrøm-

melser gør eller påtager sig nogen form for 
betaling eller aftale i forbindelse med den 
påståede overtrædelse, og

(c) tillader Telia at føre alle forhandlinger og 
varetage alle sagsanlæg egenhændigt og 
på anmodning fra Telia, giver Telia al mulig, 
rimelig assistance.

12.3
Hvis Tjenesten eller routeren er omfattet, 
eller Telia mener, at disse kan blive omfattet, 
af en beskyldning, sådan som det omtales i 
paragraf 12.2, kan Telia efter eget valg og på 
egen regning enten sikre Kunden retten til at 
fortsætte brugen eller ændre eller tilpasse 
Tjenesten eller routeren ifølge paragraf 8, så 
den/det ikke overtræder eventuelle gældende 
bestemmelser. Hvis disse alternativer ikke er 
tilgængelige på vilkår, som Telia bedømmer 
som rimelige, og hvis Telia ikke med rimelighed 
kan tilbyde Kunden en anden telekommuni-
kationstjeneste, er Telia efter skriftligt varsel 
til Kunden berettiget til at opsige den del af 
aftalen, som omfatter den (påståede) ulovlige 
Tjeneste eller router, med umiddelbar virkning.

12.4
Telia har ingen forpligtelse med hensyn til 
eventuel (påstået) krænkelse af en tredjeparts 
rettigheder, som skyldes Kundens tilpasning 
af Tjenesten eller en router eller Kundens 
kombination af Tjenesten med det aktuelle 
Udstyr. Kunden skal fritage Telia for erstatning 
og holde Telia skadesløs fra og i forhold til alle 
fordringer, sagsanlæg og udgifter som følge af 
sådan tilpasning eller brug.

12.5
Denne paragraf 12 angiver Telias fulde forplig-
telser over for Kunden angående krænkelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

13. BEGRÆNSNINGER OG RETSMIDLER
13.1
Med de begrænsninger, der er anført i denne 
aftale, er Kunden berettiget til kompensation 
for skader, som Telia har forårsaget som følge 
af forseelse eller forsømmelighed.

13.2
Telia er ikke ansvarlig for:
(a) Kundens brug af Tjenesten eller, medmin-

dre andet er specificeret i aftalen, at de re-
sultater, der opnås ved hjælp af Tjenesten, 
stemmer overens med Kundens behov,

(b) eventuelle omkostninger, gebyrer eller 
skader, som skyldes eller er fremkaldt af 
Kundens manglende opfyldelse af sine 
forpligtelser ifølge aftalen,

(c) brud på enhver lovgivning, bestemmelse 
eller konvention i forbindelse med, men 
ikke begrænset til, datafortrolighed, tele-
kommunikation og eksport af tekniske og 
personlige data i forbindelse med brugen 
af Tjenesten,

(d) beskadigelse af oplysninger, computerfiler 
eller data, som kan optræde i forbindelse 
med Kundens brug af Tjenesten,

(e) indirekte skader, som kan påvirke Kunden, 
herunder tabt fortjeneste, forventet op-
sparing, mistede indtægter, skader eller 
bøder, også selvom Telia er underrettet om 
muligheden for sådanne skader.

13.3
Telias ansvar over for Kunden omfatter forhold 
på grund af eller i forbindelse med Kundens af-
tale med Telia for faktiske, direkte skader, som 
for hver måned er begrænset til det beløb, der 
svarer til den månedlige fakturering, der knyt-
ter sig til den del af tjenesten, som er genstand 
for Telias forsømmelighed, beregnet som 
gennemsnittet af den månedlige fakturering i 
løbet af de seks måneder forud for skaderne. 
Hvis aftalen har været gældende i mindre end 
seks måneder forud for skaden, beregnes 
det maksimale beløb til kompensation som 
gennemsnittet af den månedlige fakturering i 
aftalens gyldighedsperiode.

13.4
i tilfælde af at aftalen opsiges, eller hvis en del 
af aftalen, som omhandler en bestemt Tjeneste 
eller et Serviceadgangspunkt, opsiges ifølge 
paragraf 9.6 uden præjudice til eventuelle 
andre rettigheder eller ansvar, skal Kunden på 
den faktiske opsigelsesdato godtgøre Telia for 
følgende omkostninger:
(a) omkostninger i forbindelse med Adgangs-

linjer, hvor opsigelsen af de respektive 
kontrakter, indgået med de relevante ope-
ratører, overskrider opsigelsesdatoen,

(b) omkostninger som følge af kontrakter, der 
specifikt er indgået med tredjeparter ude-
lukkende i forbindelse med Telias levering 
af Tjenesten til Kunden.

13.5
Hvis Telia ikke overholder det serviceniveau, 
der garanteres i aftalen, er Kunden berettiget 
til kompensation ifølge aftalens specifikatio-
ner.

13.6
Paragrafferne 13.5 og 9.3 angiver Telias fulde 
forpligtigelser og Kundens fulde retsmidler i 
det tilfælde, at Telia ikke overholder det servi-
ceniveau, der garanteres i aftalen.

13.7
Kunden skal fritage Telia for erstatning og 
holde Telia skadesløs fra og i forhold til alle 
fordringer, fra tredjeparter og fra og i forhold 
til alle omkostninger, gebyrer, skader og andre 
udgifter, som Telia er forpligtet til at betale 
tredjeparter, eller som Telia kan blive pålagt 
på grund af Kundens manglende opfyldelse af 
sine forpligtelser ifølge aftalen eller på grund 
af enhver hændelse, sådan som det er omtalt 
i paragraf 13.2.

14. UDBEDRING AF DEFEKTER
14.1
Med henblik på at sikre leveringen af Tjenesten 
har Telia til enhver tid ret til at tage de forholds-
regler og udstede de anvisninger over for Kun-
den, 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 anvisninger-
ne 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 de-
aktiveres med henblik på vedligeholdelse, 
omkonfigurationer osv. Hvis det vurderes som 
nødvendigt, udføres disse aktiviteter i et vin-
due, der forbeholdes vedligeholdelse, sådan 
som det er angivet i Service Level Agreement 
aftalen.
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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 
eller et Distributionsnetværk hos Kunden, vil 
ikke blive taget i betragtning ved beregning af 
Tjenestens utilgængelighed, medmindre andet 
er angivet i aftalen.

16. FORCE MAJEURE
16.1
ingen af parterne er ansvarlige for eventuelle 
tab eller skader, som den anden part lider el-
ler 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.

16.2
De hændelser, der omtales i paragraf 16.1 
omfatter, men er ikke begrænset til:
(a) delvise eller totale strejker, lockout, krig, 

oprør eller uroligheder, mobilisering 
eller uventet indkaldelse af militæret i 
t i lsvarende omfang, beslaglæggelse, 
konf isk at ion, va lut abegrænsninger, 
ugunstige vejrforhold, epidemier, generel 
mangel på råvarer, manglende transport-
muligheder, begrænsninger i forbindelse 
med brændstof, jordskælv, brand, storm, 
oversvømmelser eller vandskade eller

(b) statslige, juridiske eller lovbestemte be-
grænsninger og forsinkelser af leveringen 
af en Adgangslinje eller fejl heri.

16.3
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.

16.4
Det påhviler den part, der ønsker at henvise 
til forhold, der er anført i paragraf 16.1, som 
grundlag for fritagelse for sine forpligtelser, at 
informere den anden part skriftligt og uden ud-
sættelse. Tilsvarende gælder, når de forhold, 
som den ene part har henvist til som grundlag 
for fritagelsen fra sine forpligtelser, er ophørt.

17. ÆNDRINGER OG TILFØJELSER
 Telia gennemfører ændringer til fordel for kun-
den 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 
ses på telia.dk.

18. OVERDRAGELSE
Kunden kan ikke uden skriftligt samtykke fra 
Telia overdrage denne aftale eller nogen ret-
tigheder eller forpligtelser helt eller delvist til 
en tredjepart. Telia kan frit overdrage aftalen 
til tredjepart.

19. UNDERLEVERANDØRER
Telia kan uden skriftligt samtykke fra Kunden 
helt eller delvist overdrage ydelserne, ret-
tigheder eller forpligtelser ifølge aftalen til 
underleverandører.

20. SERVICE NIVEAU
20.1
Kunden har, som en del af sin aftale, en Basic 
Service Level Agreement. Service Level Agre-
ement beskrivelsen udleveres sammen med 
disse betingelser. Kunden kan mod betaling 
opgradere sin Service Level Agreement.

20.2
Henvender Kunden sig t i l 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.

21. INSTALLATION OG LEVERING
21.1
Telia har ret til at udskyde leveringsdatoen, hvis 
det er nødvendigt af tekniske årsager på grund 
af Kundens forhold eller forsinkelse hos andre 
teleoperatører.

21.2
Aftale om abonnement på Telia Bredbånd 
erhverv forudsætter tilslutning til et offentligt 
telenet gennem Telia. Virksomheden udpeger 
Kundens installationsadresse, hvor Telia 
etablerer et nettermineringspunkt. Hvis der i 
forvejen er etableret et nettermineringspunkt 
på adressen, anvendes dette om muligt.

21.3
Ved nyinstallation bestemmer Telia den nær-
mere placering af nettermineringspunktet, dog 
således at placeringen i videst muligt omfang 
sker efter Kundens ønske.

21.4
efter aftale med Telia sørger Kunden for, at 
der er uhindret adgang for Telia til at etablere 
nettermineringspunkt og ledningsføring. gives 
der ikke Telia uhindret adgang på det aftalte 
tidspunkt, er Telia berettiget til at fakturere 
Kunden en for den forgæves anvendte tid og 
kørsel. Kunden sørger efter aftale med Telia 
for eventuel forskriftsmæssig elforsyning til 
brug for tilslutningen og dennes drift. even-
tuelle udgifter hertil påhviler Kunden og bliver 
faktureret direkte hos Kunden.

22. TILSLUTNINGEN
22.1
Tilslutningen etableres via et xDSL-modem el-
ler lignende, og konfigurationen og opsætning 
af pc kan mod et tillæg installeres af Telia. 
Reklamation over den udførte oprettelse og 
installation skal fremsættes skriftligt senest 8 
dage efter udførelsen.

22.2
Det er en betingelse for aftalens indgåelse at 
Kunden er tilsluttet et, af Telia, godkendt net. 
Hvor tilslutningen leveres af Telia ved hjælp 
af et eller flere offentlige telefonnet, er det en 
betingelse, at Kunden enten betaler for en 
bærelinje eller at Kunden har og opretholder 
fastnettelefoni på installationsadressen. 
Abonnementet på fastnettelefoni er ikke 
inkluderet i prisen for bredbåndsforbindelsen 
og faktureres særskilt.

22.3
Det er en betingelse for opretholdelsen af 
abonnementet, at installationsadressen ikke 
fraflyttes. Hvis der flyttes fra installations-
adressen, er det Kundens ansvar at opsige 
abonnementet.

22.4
Det er ikke muligt at oprette Telia Bredbånd 
erhverv via telefonnettet, hvis men ikke be-
grænset til:
(a) Der ikke forefindes en ledig kobberled-

ningsvej mellem installationsadressen og 
centralen.

(b) Afstanden fra installationsadressen til 
nærmeste central er for lang.

(c) Det opgivne telefonnummer og den op-
givne 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 for-

bindelse, som skal bruges til xDSL. for 
at få xDSL på forbindelsen, skal alarmen 
opsiges. Det skal dog bemærkes, at 
det vil have indflydelse på forsikringen. 
 

(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.

22.5
På ikke bro-faste øer er det kun muligt at 
bestille en gør-det-selv løsning. Det er ikke 
muligt at bestille Telia Bredbånd erhverv med 
installation af tekniker på ikke bro-faste øer.

22.6
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 en række forskellige 
ting. eksempelvis hvor lang installationsadres-
sen er fra den nærmeste central, kvaliteten 
af kobberet, begrænsninger i Kundens eget 
udstyr m.v. Den effektive hastighed må såle-
des forventes at være 5-20% lavere end den 
nominelle hastighed.

22.7
Telia tager forbehold for manglende instal-
lation af telefonstik (KAP-stik samt Access 
etc.) på Kundens adresse. i sådanne tilfælde 
vil Telia foretage de nødvendige installationer. 
omkostningerne hertil pålægges Kunden.

22.8
Der må alene tilsluttes udstyr, der er godkendt 
til brug på telenettet og opfylder eventuelle 
særlige anvisninger fra Telia. Der henvises i 
øvrigt til iT- og Telestyrelsens ”Bestemmelser 
om teleterminaludstyr”, som kan rekvireres 
hos iT- og Telestyrelsen.

23. BRUG AF TILSLUTNINGEN
23.1
Kunden modtager et password til brug for 
tilslutningen. Kunden bærer det fulde ansvar 
for tredjemands kendskab og misbrug af det 
tildelte password. Kunden er selv ansvarlig for, 
at brugernavne og adgangskoder opbevares 
på betryggende vis, således at de ikke er til-
gængelige for uvedkommende.

23.2
Telia udøver ingen kontrol med de data, som 
passerer via anlægget og tilslutningen og 
påtager sig intet ansvar herfor. Telia påtager 
sig ikke at kontrollere, hvilke informationer der 
stilles til rådighed ved adgang til internettet, 
såsom indhold fra hjemmesider, e-mails, links, 
nyhedsgrupper eller chatgrupper. Telia kan 
ikke gøres ansvarlig for indholdet af den infor-
mation, som der modtages via internettet, og 
er ikke forpligtet til at betale erstatning for tab 
opstået ved forsinkelse, nedbrud, udeblevne 
eller forkerte data eller lignende. Kunden er 
ansvarlig for, at brugen af tilslutningen samt 
de data, der overføres via tilslutningen ikke 
krænker gældende lovgivning, Telia eller 
tredjemand.

23.3
Kunden bærer selv ansvaret for indholdet af 
den information, der overføres, og for de varer 
og tjenesteydelser, som Kunden måtte vælge 
at udnytte blandt tilbuddene på internettet. 
Kunden er selv ansvarlig for at indhente de 
nødvendige tilladelser til udbredelse, mod-
tagelse 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. i så fald er Telia berettiget til uden 
varsel og ansvar at afbryde forbindelsen.

23.4
Telia påtager sig intet ansvar for, at tredjemand 
med eller uden formel adkomst trænger ind 
i tilslutningen eller skaffer sig adgang til, 
destruerer eller ændrer data eller oplysninger, 
ligesom Telia ikke er ansvarlig for skader og tab 
på hard- og software som følge af download af 
materiale fra internettet.

23.5
Kundens brug af tilslutningen må ikke påføre 
skade, tab eller gener for driften af anlægget, 
for Telia eller tredjemand, og Kunden skal 
holde Telia skadesløs for ethvert krav fra 
tredjemand, opstået ved Kundens brug af 
tilslutningen. Telias anvisninger på installation 
og brug af tilslutningen skal altid følges. Telia er 
til enhver tid berettiget til at foretage inspektion 
af tilslutningen.

23.6
Hvis Telia skønner, at tilslutningen anvendes 
på en måde, som er til gene for andre inter-
netbrugere, er Telia berettiget til at afbryde 
tilslutningen med øjeblikkelig virkning.

23.7
Ved download eller åbning af materiale fra 
internettet eller ved åbning af programmer 
modtaget pr. e-mail er der en risiko for at infi-
cere sit udstyr og software med virus, opkalds-
programmer o.lign. Telia har ikke indflydelse på 
disse forhold og kan ikke drages til ansvar for 
skader og tab som følge heraf.

24. DIVERSE
24.1
Denne aftale er underlagt dansk lovgivning. 
i tilfælde af uoverensstemmelser mellem 
parterne angående denne aftale, er hver part 
berettiget til at kræve, at tvisten afgøres ved 
de almindelige domstole med værneting i 
København.
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TiLLÆgSBeTiNgeLSeR foR TeLiA HJeMMeARBeJDSPLADSeR

TiLLÆgSBeTiNgeLSeR foR TeLiA MeDARBeJDeRBReDBåND

1. TILLÆGSAFTALEN
Disse betingelser gælder for Kundens bestil-
ling af hjemmearbejdspladser i tillæg til Telia 
Bredbånd erhverv standardbetingelserne. 
Ved modstrid går tillægsbetingelserne forud 
for standardbetingelserne. formålet med en 
aftale om hjemmearbejdsplads er at skabe en 
rammeaftale, hvor Telia indgår aftale med Kun-
den om mulighed for levering af Telia bredbånd 
erhverv abonnementer til medarbejdere ansat 
hos Kunden som del i en hjemmearbejdsplads. 
Kunden anviser den medarbejders adresse, 
hvor tilslutningen skal installeres. Telia indgår 
ikke aftale med medarbejderen om levering.

2. EKSKLUSIVITET
Kunden forpligter sig til, at der ikke indgås 
aftaler med andre leverandører om levering af 
Bredbånd eller lignende ydelser som er omfat-
tet af denne rammeaftale.

3. PRISER
Prisen for oprettelse og løbende abonnement 
for den enkelte bredbåndsforbindelse fremgår 
af prisbilag.

4. BINDINGSPERIODE
Bindingsperioden for denne aftale er 36 må-
neder for Kunden. Herefter kan Kunden opsige 
denne aftale med 1 måneds varsel til ophør ved 
en måneds udgang. Hver enkelt Telia Bred-
bånd erhverv abonnement der bestilles som 
hjemmearbejdsplads, har samme bindingspe-
riode som Telia Bredbånd erhverv. opsigelse 
af denne aftale betyder tillige opsigelse af 
alle bredbåndsabonnementerne herunder. 
eksisterende bindingsperioder kapitaliseres 
og slutfaktureres Kunden.

5. FAKTURERING
opkrævningsperioden er kvartalsvis. Abonne-
mentsafgift opkræves forud og øvrige afgifter 
og gebyrer opkræves normalt bagud.

6. ÆNDRINGER
Ændringer i abonnementsform eller køb af 
tillægstjenester kan ske løbende, men effektu-
eres tidligst den førstkommende 1. i måneden.

7. ANSÆTTELSESFORHOLDETS OPHØR
Hvis medarbejderen ophører med at være an-
sat hos Kunden betragtes dette som en opsi-
gelse af den pågældende medarbejders aftale 
om Telia Bredbånd erhverv. Hvis det er muligt 
kan Kunden efter ansættelsesforholdets ophør 
efter ønske overtage abonnementet. Kunden 
skal underrette Telia om ansættelsesforhol-
dets ophør. opsigelsesvarslet er 1 måned. 
Kunden hæfter for abonnements- og anden 
betaling indtil udløbet af opsigelsesvarslet. 
Hvis ansættelsesforholdet ophører og/eller 
den enkelte aftale om Telia Bredbånd erhverv 
opsiges inden for bindingsperioden, hæfter 
Kunden for abonnements- og anden betaling 
indtil bindingsperiodens udløb.

8. HÆFTELSE
Kunden hæfter for betaling for oprettelse 
af den enkelte bredbåndsforbindelse og for 
løbende abonnementsbetaling efter aftalens 
indgåelse. Kunden hæfter tillige for betaling 
for oprettelse af tillægstjenester og løbende 
abonnement for tillægstjenester, som med-
arbejderen kan abonnere på under denne 
aftale. Hvis abonnementet opsiges inden for 
bindingsperioden, hæfter Kunden for abonne-
mentsbetaling indtil bindingsperiodens udløb.

1. TILLÆGSAFTALEN
Disse betingelser gælder for Kundens bestil-
ling af medarbejderbredbånd i tillæg til Telia 
Bredbånd erhverv standardbetingelserne og 
betingelserne om Telia Hjemmearbejdsplads. 
Ved modstrid går tillægsbetingelserne forud 
for standardbetingelserne. formålet med en 
aftale om medarbejderbredbånd er at skabe 
en rammeaftale, hvor Telia indgår aftale med 
Kunden om mulighed for levering af Telia 
bredbånd erhverv abonnementer til medar-
bejdere ansat hos Kunden. Kunden anviser 
den medarbejders adresse, hvor tilslutningen 
skal installeres. Telia indgår ikke aftale med 
medarbejderen om levering.

2. SKATTEMÆSSIGE FORHOLD
Kunden hæfter overfor Telia for betaling for 
levering af Telia Bredbånd erhverv abon-
nementer til Kundens medarbejdere, og 
medarbejderen bliver af Kunden opkrævet en 
fast betaling for ydelser leveret under denne 
aftale over lønsedlen i overensstemmelse med 
de danske skatteregler. Kunden og Kundens 
medarbejdere bærer det fulde ansvar for, at de 
skattemæssige forhold i relation til aftalen med 
Telia overholder gældende skattelovgivning. 
Kunden bærer ansvaret for at gennemgå 
skatteregler samt Telias aftalevilkår med 
Kundens medarbejdere for at sikre, at disse 
bliver overholdt.

3. SERVICENIVEAU
Der er ingen Service Level Agreement tilknyt-
tet Telia Medarbejderbredbånd. information 
omkring Service Level Agreement og tilkøb 
heraf bliver oplyst i Service Level Agreement 
beskrivelsen som er vedlagt sammen med 
disse betingelser.


