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Med brev af 24. ~j 2002 anmodede Cybercity AIS IT -og Telestyrelsen om at
genoptage behandl.ngen af en tidligere indbragt og afuandlet klage, ved hvilken
Cybercity AIS hav e ønsket en vurdering aflovligheden af længden af en opsi-
gelsesperiode i en nderliggende serviceaftale til rå kobber-aftale af 20. juni 2000
mellem Cybercity S og TDC AIS, med primært henblik på en konkurrenceret-
lig prøvelse af sag n.

Med brev 13. juni r 002 videresendte rr -og Telestyrelsen Cybercitys klage til

Konkurrencestyrel en med anmodning om styreIsens stillingtagen til klagens

indhold. , Sagsbehandler

Marianne Jøker Thorsen

Telefon 35 45 02 97

Telefax 3545 00 20

E-post mjt@itst.dk

Sagens nænnere °fstændigheder er som følger:

I Cybercitys brev 24. maj 2002 til IT -og Telestyrelsen oplyste selskabet, at der
i en underliggend service aftale til selskabets aftale med mc om leje af rå kob-
ber findes et aftal vilkår om en bindingsperiode på 12 måneder og herefter en op-
sigelsesfrist på 10 dage. Cybercity forstod oprindeligt parternes aftale således, at
Cybercity var bun et af den overordnede aftale i 12 måneder efter dennes indgå-
else den 20. juni 000. Efterfølgende har TDC meddelt, at TDC fortolker aftalen
således, at der er le om en 12 måneders bindingsperiode for hver enkelt ser-
viceaftale, der ind ås for den enkelte abonnent.
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Cybercity har vid re anført, at da den maksimale bindingsperiode, som Cyberci-
tys kunder kan på ægges, ifølge lovgivningen er 6 måneder, har Cybercity ikke
fundet det rimeli, at TDC fastholder en bindingsperiode på 12 måneder for ser-
viceprodukter, de er tilknyttet Cybercitys kundeaftaler. Herved risikerer Cyber-
city i forbindelse ed en kundes opsigelse at skulle betale for service for et givet
kundeforhold i o til 6 måneder efter, at kundeforholdet er ophørt.

I brev af 19. aug st 2002 til IT -og Telestyrelsen oplyser TDC, at bindingsperio-
den på 12 måned r ikke bevirker, at Cybercity ubetinget er bundet af aftalen i
samtlige 12 mån der, hvis et slutkundeforhold ophører forinden. TDC oplyser, at
det af parternes a tale om rå kobber fremgår, dels at den overordnede aftale om rå
kobber kan opsig s til udgangen af en måned med et skriftligt varsel på 6 måne-
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der, og dels at CybFTcity er berettiget til at opsige aftalen om et individuelt rå
kobbertrådpar medj et varsel på mindst 10 dage, såfremt Cybercitys slutkuncle op-
siger sin aftale om ~evering af teleydelser. I begge tilfælde vil tilknyttede service-
aftale bortfalde saIhtidig med hovedaftalemes ophør.

Konkurrencestyrel~en har i brev af 20. januar 2003 meddelt IT -og Telestyrelsen
Konkurrencestyrel~ens vurdering af sagens aspekter i form af en bindende udta-
lelse. Konkurrenc~styrelsens bindende udtalelse er udformet som følger:

"IT -og Teles~ elsen oversendte med brev af 13. juni 2002 en klage fra
Cybercity ove praktiseringen af et aftalevilkår i virksomhedens aftale
med TDC AIS m levering af rå kobber. ]T-og Telestyrelsen anmodede
ved oversende sen Konkurrencestyrelsen om at tage stilling til, hvorvidt
det påklagede forhold gav Konkurrencestyrelsen anledning til fornyede
konkurrencere11ige overvejelser i forhold til den tidligere afgivne udta-
lelse af 2. okto~er 2000, j.nr. 2:800-658. IT- og Telestyrelsen

Side 2

Ved levering af rå kobber er det muligt at indgå en serviceaftale hvorved
TDC i tilknytning til en rå kobber forbindelse yder en særlig service ud-
over den stan~ardservice, der er indeholdt i aftalen om rå kobber.

Serviceaftalenlløber et år, hvorefter den kan opsiges med JO dages var-
sel. Såfremt aftalen om leje af den individuelle rå kobberforbindelse op-
siges før der er gået et år, vil serviceaftalen kunne bringes til ophør
samtidig. Aftalen om leje af den individuelle rå kobber forbindelse kan
opsiges med J p arbejdsdages varsel.

Ifølge bekendtgørelse om udbud af telenet og teletjeneste; § 11, stk. 1,
nr. 4, gælder Jet ved salg til privatkunder, at kunden kun kan bindes i
maksimalt 6 ~åneder. Mens kunden kan opsige serviceaftalen efter 6
måneder kan kundens udbyder først opsige kontrakten med TDC efter e,/
år. med mindr~ udbyderen ikke samtidig opsiger lejen af pågældende
kobberforbin~lse. Udbyderen risikerer således i op til et halvt år at
skulle betale ~DC for en service, som kunden ikke efterspørger.

TDC køber o videresælger serviceaftaler på lige vilkår med konkur-
renterne. Fo~ kellen mellem TDC og konkurrenterne består i, at TDC
køber af sig s Iv og et eventuelt tab forbundet med at opsigelsesvarslet
er kortere for den end for udbyderen vil derfor udlignes af en tilsva-
rende gevinst t andet sted i selskabet.

For TDC kont rnen som et hele er opsigelsesvarslet derfor uden prak-
tisk betydning når der sælges ydelser internt. Dette bevirker, at TDC
koncernen, i odsætning til konkurrenterne, ikke oplever en risiko for
tab somfølge !f; at kunden opsiger serviceaftalen inden 12 måneder.

l "BEKnr. 786 af J~/9/2002"
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Hermed OPleve~konkurrenterne en ekstra omkostning i forhold til TDC i
de tilfælde, hvo en slutbruger opsiger serviceabonnementet, før der er
gået 12 måned, men fortsat efterspørger ydelsen leveret ved rå kobber.

Misforholdet mfl/em bindingsperioderne for kunden og dennes udbyder
betyder såledesl at TDC og konkurrenterne oplever ulige vilkår for ydel-
ser af samme vfrdi, hvilket strider imod konkurrencelovens § 6, stk. 1,
jf. stk. 2, nr. ~,I såfremt TDC selv udbyder produkter baseret på pågæl-
dende aftale til jprivatkunder.

Det er således .((onkurrencestyrelsens vurdering, at det af Cybercity på-
klagede vilkår ~trider imod konkurrenceloven, i det omfangforholdet
forhindrer Cyb~rcity i at udbyde produkter på lige vilkår med TDC og i
overensstemmersemed telelovgivningens regler om bindingsperioder.
Dette forhold Vfl kunne bringes til ophør ved at sikre, at bindingsperio-
den ved TDC'slsalg af serviceajtaler til Cybercity ikke overstiger den i
lovgivningen fqstsatte maksimale bindingsperiode på seks måneder ved
salg af pågældende ydelse til slutbrugerne. "

IT- og Telestyrelsen

Side 3

I overensstemmeIs, med Konkurrencestyrelsens bindende udtalelse af 20. januar
2003 og i medføri § 75, stk. l,jf. stk. 4, i lov nr. 418 af3l. maj 2000 omkon-
kurrence- og forb gerforbold på telemarkedet træffer IT- og Telestyrelsen her-
med følgende

AFGØRELSE:

Vilkåret om en bipdingsperiode på 1 år i den underliggende serviceaftale til
aftalen om rå kob~er af 18. juli 2000 mellem TDC A/S og Cybercity A/S
strider imod reglf ne i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 4, i det

omfang forholdet forhindrer Cybercity A/S i at udbyde produkter på lige
vilkår med TDC S og i overensstemmelse med telelovgivningens regler om
bindingsperioder- -~---

TDC AIS skal sen st den 7, februar 2003 meddele IT -og Telestyrelsen, hvorle-
des selskabet agte at bringe det omhandlede forhold i overensstemmelse med

gældende lovgivn' g.

1 "Forholdet kan lig~ledes stride mod konkurrencelovens § J J, stk. J, jf stk. 2, nr. 3, som
forbyder dommeren e virksomheder at benytte ulige vilkår for ydelser af samme værdi
overfor handelspart ere, som derved stilles ringere i konkurrencen. "



Denne afgørelse k i medfør aftelelovens § 106, stk.2,jf. konkurrencelovens §
19, stk. 1, indbring S for Konkurrenceankenævnet, Sekretariatet, Karnpmannsga-
de 1, 1780 Københ vn V. I henhold til konkurrencelovens § 20, stk. 2, skal kla-
gen indgives seDes 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Der gøres opmærksom
på, at der opkræve et gebyr på 5.000,- kr. ved anke.

Et enslydende brevl er sendt til TDC A/S.

IT- og Tele5t)'relsen

Side 4
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