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Fremsendes alene via e-mail  

TDC A/S’ standardtilbud af 5. november 2009 om terminerende segmenter 
af faste kredsløb (marked 13) 

IT- og Telestyrelsen har ved e-mail af 9. november 2009 fra TDC modtaget et re-
videret standardtilbud af 5. november 2009 på engrosmarkedet for terminerende 
segmenter af faste kredsløb (marked 13). Standardtilbuddet er udformet efter 
TDC’s nye aftalemodel.1   

IT- og Telestyrelsen havde i forbindelse med kontrollen af standardtilbuddet en 
række udeståender vedrørende aftalens punkter omhandlende manglende beta-
ling, rykker- og inkassoprocedure og ændring af aftalen.   

I forbindelse med en anmeldelse den 25. september 2009 af de generelle vilkår i 
standardtilbuddet på marked 12, tilrettede TDC bestemmelsen vedrørende mang-
lende betaling, som også har effekt på marked 13. Punktet er således blevet bragt 
i overensstemmelse med styrelsens anmodninger. 
  
IT- og Telestyrelsen afholdt den 14. december 2009 et møde med TDC, hvor de 
sidste udeståender vedrørende rykker- og inkassoprocedure og ændring af aftalen 
blev drøftet.    

TDC meddelte, at selskabet ville revidere afsnittene omhandlede de sidste ude-
ståender således, at de blev bragt i overensstemmelse med styrelsens anmodnin-
ger.   

På den baggrund indsendte TDC et nyt standardtilbud den 18. december 2009, 
hvori TDC havde tilrettet standardtilbuddet i overensstemmelse med styrelsens 
anmodninger.   

IT- og Telestyrelsen finder således ikke grundlag for at foretage sig yderligere på 
nuværende tidspunkt i relation til standardtilbuddet af 17. december 2009 på en-
grosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb.    

Med venlig hilsen  

Sebastian Yann Dines                                                      

 

1 Den 27. maj 2009 afholdt TDC Branchesalg en mini-workshop, hvor branchen blev 
gjort bekendt med TDC’s nye aftalemodel, som TDC vil anvende for engrosydelser. Mo-
dellen vil ifølge TDC blive anvendt for såvel aftaler som ydelser, hvor TDC i henhold til 
telereguleringen skal udarbejde et standardtilbud, og aftaler om ydelser, hvor TDC ikke 
er forpligtet til at udarbejde et standardtilbud.  
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