Dedikeret VoIP og Bredbånd
– Salgs- og leveringsbetingelser
Bestilling
Når et tilbud accepteres, skal der indsamles en række
informationer om fysiske rammer og kontaktpersoner på
installationsadressen.
Når bestillingen er afgivet, videregives disse oplysninger og indenfor 2-4 dage modtager du en bekræftelse
på din ordre med oplysning om dato for installationen.
Den angivne dato kan variere fra en eventuelt ønsket
dato, især hvis der er ønsket en dato mindre end 20
arbejdsdage ude i fremtiden. Skulle der opstå uforudsete forhindringer, kan installationen blive udskudt
– en sådan ændring kan ske helt indtil 2 dage før aftalt
installationsdato.
I tilfælde af at datoen ønskes ændret, kan installationen
ombookes. For dette forbeholder Uni-tel sig ret til at fakturere et ombookningsgebyr på kr. 500,-.
Fra bestilling til endelig levering går der typisk mellem 2
og 8 arbejdsdage, men der kan i nogle tilfælde gå op til
20 arbejdsdage.
Ønskes ordren annulleret efter der er fremsendt
bekræftelse, forbeholder Uni-tel sig ret til at fakturere
795,- for annulleringen.

Bestilt portering
Hvis oprettelsen er bestilt som portering af et eksisterende kredsløb, skal kredsløb ikke opsiges ved eksisterende operatør. Dette sker automatisk som led i porteringen af forbindelsen. Uni-tel kan ikke tilbyde portering
af alle forbindelser – det kræver både at forholdene
tillader det samt at afgivende operatør har tilsluttet sig
brancheaftalen for skift af bredbåndsoperatør. De største operatører er dog alle tilsluttet denne aftale.
Uni-tel har ikke mulighed for at tage højde for eventuelle
bindingsperioder ved afgivende operatør. Forbindelsen

vil blive overført til Uni-tel på aftalt dato, men afgivende
operatør er berettiget til fakturere resten af en eventuel
resterende bindingsperiode.
I tilfælde af, der ikke er ledigt kobber til adressen, kan
det være nødvendigt at portere eksisterende forbindelse. I andre tilfælde anbefales det altid at foretage nyoprettelse, og først opsige abonnement ved eksisterende
operatør, når det nye kredsløb er etableret.
Såfremt der er bestilt portering, og ordren bliver afvist,
er det ikke altid muligt for Uni-tel at oplyse afvisningsårsagen. Vi vil dog altid bestræbe os på at rådgive og
foreslå alternative løsninger, såfremt det er muligt.

På installationsdagen
På den aftalte dato ankommer en tekniker fra TDC til
kundens adresse for at foretage installationen. Inkluderet i oprettelsesprisen er montering af ét termineringspunkt og opsætning af ét DSL-modem. Såfremt kunden
beder teknikeren udføre ekstra arbejde, forbeholder
Uni-tel sig ret til at fakturere kunden for arbejdstid og
materialer jævnfør teknikerens regning til Uni-tel.
Ved forgæves forsøg på at få adgang til installationsadressen, forbeholder Uni-tel sig ret til at fakturere for
forgæves teknikerbesøg. Gebyret udgør pt. kr. 795,-.
Teknikeren sikrer at der er forbindelse fra kundens modem og til centralen. Der er ikke mulighed for teknikeren
at sikre at forbindelsen fungerer udover dette, og der
kan være tilfælde, hvor forbindelsen først aktiveres af
Uni-tel 1-2 døgn efter installation. I så fald vil kunden
dog altid blive informeret på forhånd.

Ibrugtagning
Det er muligt at tilkoble én enhed til modemets ethernet-port. For dedikeret VoIP kan der tilkobles power
over ethernet switch, hvortil alle virksomhedens SIP-
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telefoner kobles. Der kan maksimalt tilkobles 64 enheder inkl. switche, routere og telefoner. For bredbåndsforbindelser gælder det, at der skal tilkobles en router.
Uni-tel leverer ikke router, og kan derfor kun i begrænset omfang tilbyde hjælp til opsætning af disse.

Opsigelse
Bredbånds- og dedikeret VoIP-produkter kan opsiges
med et varsel på 3 måneder til udgangen af en måned.

Fejlmelding
Fejlmelding af kredsløb skal altid ske til den forhandler, der har solgt bredbåndsproduktet. Forhandleren
formidler fejlen videre til Uni-tel i vores almindelige
åbningstid. Fra Uni-tel modtager fejlmeldingen går
der maksimalt 2 timer i tidsrummet 08.00 til 16.00 før
fejlretning påbegyndes og den maksimale tid til fejlretning udgør 8 timer. Er serviceaftale fravalgt går der
maksimalt 8 timer før fejlretning påbegyndes og den
maksimale tid til fejlretning udgør 2 arbejdsdage.
I særligt sjældne tilfælde, hvor fejlen nødvendiggør
gravning i veje, fortove eller større etableringsarbejde fx
i tilfælde af at lynnedslag har beskadiget store dele af et
net eller centralt udstyr, kan der gå længere tid. Kunder informeres løbende i det omfang Uni-tel modtager
information om arbejdets fremskridt.

Båndbredde
Kunder er altid garanteret den linjekapacitet, der er købt
på dedikeret VoIP. På øvrige internetforbindelser leveres
såkaldt ”best effort”. I praksis tilstræber Uni-tel kun at
tilbyde de hastighedsprodukter, vi med udgangspunkt i
senest kendte signal/støj-måling af kundes forbindelse,
ved kan leveres.
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