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Bilag B. Priser for samtrafikpunkter, samtrafikbundter, kapacitet og implementering 

1. Generelt 

Dette bilag omhandler FULLRATE's priser og vilkår for samtrafikpunkter, kapacitet og implementering.  

2. Tilslutning 

Udveksling af kræver etablering af følgende produkter: 
- Samtrafikpunkter, der skal tilsluttes ét samtrafikpunkt pr central i Fullrates net 
- Samtrafikkapacitet, der skal tilsluttes minimum én 30-gruppe pr. samtrafikbundt  

Samtrafikpunkt 
Et samtrafikpunkt defineres som et tilslutningspunkt til en central i FULLRATE's net. 
Tilslutningen kan tilbydes som et lokalt samtrafikpunkt.    

FULLRATE tilbyder samtrafikpunkter på digitale abonnentcentraler for terminering af trafik fra Opera-
tørens net til FULLRATE's kunder under den pågældende lokalcentral. Øvrige samtrafiktjenester tilby-
des ikke over denne.   

Som planlægningsgrundlag for Operatøren leverer FULLRATE en liste, der for hver central angiver 
placering, type, antal aktuelle abonnenttilslutninger og tilknyttede nummerserier. FULLRATE kan uden 
kompensation omdisponere fordelingen af nummerserier og abonnenttilslutninger imellem sine centra-
ler, men skal varsle en sådan overfor berørte Operatører mindst et kvartal før ændringen.    
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4. Priser og leveringstider for lokale samtrafikpunkter 

Leveringstiden for oprettelse af lokale samtrafikpunkter er højst 6 måneder.   

Senest 10 arbejdsdage efter at have modtaget Operatørens skriftlige ønske herom, afgiver FULLRATE 
ordrebekræftelse med angivelse af leveringsdato.  

Priser pr. 1. januar 2009 Oprettelse Kvartalsafgift 
Lokalt samtrafikpunkt  pr. punkt kr. 15.608 kr. 2.743,25 

 

For transmission til lokale samtrafikpunkter betales for en accessforbindelse og en transportforbindelse 
i henhold til særskilt transmissionsaftale eller efter almindelige vilkår for lejede kredsløb.   

6. Priser og leveringstider for samtrafikkapacitet 

Leveringstiden for udvidelser eller ændringer i samtrafikkapaciteten for et samtrafikbundt er normalt 
højst 3 måneder og kan alene forlænges ved kapacitetsmangel. Senest 10 arbejdsdage efter at have 
modtaget Operatørens skriftlige ønske herom, afgiver FULLRATE ordrebekræftelse med angivelse af 
leveringsdato. Leveringstiden for udvidelser eller ændringer reduceres til 2 måneder for kapacitet, som 
bestilles efter at have været anført sammenhængende i ét års prognoser i henhold til bilag E om plan-
lægning og prognoser.  

Priser pr 1. januar 2009 Oprettelse Kvartalsafgift 
Samtrafikkapacitet: 
-    første 30-gruppe pr. samtrafikbundt 
-    efterfølgende 30-grupper pr. samtrafikbundt  

kr.  1.748,00 
kr.  1.748,00   

kr. 303,00 
kr. 303,00  

  

8. Transmission 

Transmissionsforbindelsen mellem FULLRATE's samtrafikcentraler og Operatørens centraler kan efter 
Operatørens ordre udføres af TDC i henhold til særskilt aftale om transmissionsydelser eller efter al-
mindelige vilkår og priser. TDC tilbyder herigennem sammenkobling med Operatørens net på den af 
Operatøren valgte adresse.   

9. Annullering 

FULLRATE er berettiget til et annulleringsgebyr, såfremt Operatøren annullerer en bestilling i henhold 
til dette bilag. Annulleringsgebyret udgør:  

Tidspunkt for annullering Gebyr i pct. af  
oprettelsesgebyret 

Ordre afgivet 10% 
Efter 50% af bekræftet leveringstid i antal dage fra mod-
tagelse af ordrebekræftelse 

50% 

Efter 75 % af bekræftet leveringstid i antal dage fra or-
drebekræftelse 

75% 

Senere end 3 dage før bekræftet levering og inden klar-
melding eller idriftsættelse 

behandles som  
opsigelse 

  

10. Opsigelse 

Samtrafikkapacitet kan fra Operatørens side opsiges med 90 dages varsel.  
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11. Betalingsbetingelser 
Oprettelses-, implementerings- og ændringsafgifter opkræves i forbindelse med gennemførelsen. 
Kvartalsafgifter opkræves kvartalsvis forud.    


