
 

version 0610/V03 93.005.084 gældende pr. 1. juni 2010                                                                     

 

Mobil Data Access                        Priser og vilkår 

Priser 
 

 Nedenstående takster er udelukkende for MDA  
Oprettelse 7500,00 

Månedsafgift for Dansk MDA løsning (for virksomheden) 200,00 

Månedsafgift for MDA Spærring for Internet og MMS (pr. bruger) 5,00 
     Alle priser er oplyst i DKK. ekskl. Moms 
 
 
 

Ved en aftaleperiode på 36 måneder oprettes MDA uden beregning. 
 
For MDA løsninger, hvor termineringen sker via Nordic Connect gælder dog følgende: 
• Der skal betales normal oprettelsesafgift for Nordic Connect uanset aftaleperioden. 
• Månedsafgiften for Nordic Connect er ikke indeholdt i månedsafgiften for MDA. 
 
Der ydes ingen rabat på månedsafgifter på MDA eller MDA spærringstjeneste. 
Der afregnes ikke forbrug på MDA, det opkræves i stedet på de tilknyttede abonnementer iht. de 
priser og vilkår der er gældende for disse. 
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Vilkår 
 1  Idriftsættelse 
Kunden er ansvarlig for, at de nødvendige 
oplysninger for at etablere Kundens MDA løs-
ning, er korrekte. 
 
Såfremt disse oplysninger er fejlbehæftede, 
må der påregnes op til to arbejdsuger inden 
Telenor kan implementere og igangsætte 
MDA løsningen. 
 
Kunden og Telenor aftaler efterfølgende tids-
plan, idriftsættelsestidspunkt og tekniske for-
hold for installationen senest 4 arbejdsuger 
efter kontraktunderskrift. 
 
Telenor har ret til uden kompensation for 
Kunden, at udskyde leveringsdatoen, såfremt 
dette er nødvendigt af tekniske årsager eller 
på grund af forsinkelse hos underleverandø-
rer, herunder andre teleleverandører. 
 
 2  Ændringer 
Såfremt der fra kundens side efterfølgende 
måtte være ændringer til den tekniske op-
sætning i MDA løsningen, herunder f.eks. IP 
adresser etc., må der påregnes op til 
to arbejdsuger inden Telenor kan implemen-
tere disse ændringer i MDA løsningen. 
3  
 3  Udstyr og software 
Kunden er forpligtet til, at afholde alle udgif-
ter (etablerings- og driftsomkostninger) til 
leverandør af dataudstyr eller andet tilbehør. 
 
Telenor har ophavsret, ejendomsret og en-
hver anden rettighed til software, som leve-
res i medfør af aftalen. Software, som leveres 
sammen med en ydelse, må kun anvendes 
sammen med denne ydelse fra Telenor, og 
må ikke kopieres eller videredistribueres. 
Retten til at anvende sådant software ophø-
rer samtidig med, at denne aftale ophører 
mellem parterne. 
 
 
Telenor A/S  Telefon: 72 120 000 
Skelagervej 9 Fax: 72 127 832 
9000 Aalborg E-mail: telenor.dk/kontakt 
CVR 19433692 Web: www.telenor.dk 

Kunden er forpligtet til at overholde de li-
censbetingelserne for software, som er udvik-
let af tredjemand, og som videredistribueres 
af Telenor, eller som Telenor henviser til via 
softwarenavn, links eller på anden måde. Te-
lenor påtager sig ikke noget ansvar for fejl 
og/eller mangler ved dette software. Indsi-
gelser vedrørende dette software kan således 
ikke påberåbes overfor Telenor. Support af 
software udviklet af tredjemand varetages 
ikke af Telenor. 
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 4  Erstatningsansvar 
Ved tegning af aftalen får kunden mulighed 
for samtidig adgang til firmaets interne net-
værk via MDA, samt til det offentlige inter-
net. Herved udsættes Kundens netværk for 
en potentiel sikkerhedsrisiko. Kunden er 
selv ansvarlig for opsætning og vedligehol-
delse af en passende sikkerhedsløsning, for 
at minimere denne risiko. 
 
Telenor kan tilbyde et tillægsprodukt til kun-
dens abonnementer, som spærrer for bruge-
rens adgang til Internet og brugen af MMS 
via pakkekoblet data (GPRS og 3G). Bruge-
ren vil dog stadigvæk kunne have adgang til 
Internettet, hvis brugerens GSM terminal 
understøtter brugen af WLAN, kredsløbskob-
let data eller lignende teknologier. 
 
Telenor er ikke ansvarlig for indirekte skader 
eller tab som følge af anvendelse af produk-
tet. 
 
Telenors erstatningsansvar er begrænset til 
kr. 100.000,00 pr. kalenderår, uanset om-
fanget af de skader, som måtte være indtrådt 
i løbet af året. 


