
Hej 
 
Har følgende kommentarer, der gør, at det for Altibox, ikke bliver relevant at indgå samarbejde med 
AURA under deres nuværende tilsagn. 
 
 

- AURA har lavet aftale med Fibia om anvendelse af deres wholesale-platform. 
o AiBDK har lavet integrationer med Open Net platformen, og investeret i omegnen af 

15 MDDK i denne integration.  
o Samme investering kan forretningen ikke bære ved integration med AURA’s valgte 

platform. Det bliver ganske enkelt ikke lønsomt med de adresser de stiller til rådighed. 
Der bør laves integration med Open Net platformen i stedet, som alle Service 
Providere i DK allerede er integreret med. 

 
- AURA ejer ikke længere aktier i Waoo og AURA har indgået aftale med Fibia om at 

overdrage aktiverne i KAZOOM. Kundeforholdene i Waoo og KAZOOM ejes dog fortsat af 
AURA. 

o AiBDK ønsker på ingen måde at netejer konkurrerer på uens vilkår med egne Brands til 
slutkunder på samme net. 

o KAZOOM sælger i dag 1000/1000 til slutkunden til en pris på 249,- ( 199,20 excl. 
Moms ) 

o Uanset at den officielle prisliste fra AURA ikke er tilgængelig, tyder alt på, at de med 
den gennemsnitlige pris de indikerer i snit for en SP’er, er højere end det de selv 
sælger til, til en slutkunde 
 Med andre ord, skal en SP’er sælge med direkte tab, for at tage konkurrence 

op mod AURA’s egen slutkunde virksomhed, hvilket jo ikke er holdbart. 
 

- AURAs prisregulering baserer sig på følgende: AURA vil til en hver tid tilstræbe at skabe 
grundlag for engroskundernes forretning og samtidig sikre omkostningsdækning og et fair 
afkast af AURAs eksisterende og kommende investeringer. 4.1.2 AURA forpligter sig til at 
opkræve en gennemsnitlig maksimal netleje på 202 kr./mdr., eksklusiv mediekonverter, ved 
direkte opkobling til POI2 og POI3 (meet-me-brønde) indenfor AURA’s eget netværk. Den 
gennemsnitlige maksimale netleje er eksklusiv oprettelse, tillægsydelser og accessoriske 
ydelser. Mediekonverter prissættes efter fair og rimelige priser. 4.1.3 Ved oprettelse af FBSA 
linje er der for nuværende et administrativ oprettelsesgebyr på 396 kr. 

o Kva ovenstående problemstilling mht. egne kunder, er de indikative snit priser på 
202,- + oprettelse + medie konverter jo ikke i tråd med virkeligheden, og ikke et 
marked som andre SP’er kan drive forretning i. Da de jo kun indikerer snit pris på 202,-
, må man endda formode at deres 1000/1000 som jo er det de sælger i Kazoom er det 
produkt med den højeste pris ( deraf lavere hastigheder til en lavere pris og en snit på 
202,- ), bliver det jo endnu værre, og med endnu større tab at drive forretning på 
AURA’s netværk. 

o Til orientering er den gennemsnitlige fiberleje pris hos OneFiber 175,-, og den 
gennemsnitlige fiberleje pris hos NordEnergi 174,-. Derudover er der ingen særskilt 
leje på mediekonverter på disse to eksempler. 

 
- Den maksimale gennemsnitlige netleje og oprettelse indekseres med 1,16%, der tilskrives d. 

1. januar hvert år. Prisen indekseres første gang d. 1. januar 2022. 
o En fast årlig prisstigning er ikke holdbart i virkeligheden, da der jo ikke findes en 

eneste SP,er i DK der indekserer deres slutkunders priser. Det er konkurrence alt for 
hård til, og det burde den også være for netejerne. 

 
- For at beskytte engroskunderne forpligter AURA sig til følgende: (i) AURA er berettiget til at 

forøge priserne på FBSA-abonnementer med maksimalt 5 % per år, men gennemsnitsprisen 



må ikke overstige ovennævnte regulerede maksimalpris inkl. mediekonvertor gældende for 
AURAs SMP-område. 

o Der er helt uholdbart at de kan hæve priserne med 5% på et år 
 
 
Ovenstående er vist de vigtigste ”huller i osten”. 
 
Sig endelig til hvis i har spørgsmål, eller ønsker noget uddybet. 
 
Søren Harding 
CEO 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x20yclfAbws

