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Disclaimer
Forslaget til "avtale om Bitstrøm" er laget i et prosjekt under Bredbåndsforum
ledet av Nkom og må anses som et foreløpig arbeidsdokument i ånden av
samhandling i nevnte forum. Prosjektdeltakerne er separate juridiske enheter
og det vil være forskjeller på hva hver enkelt aktør vil kunne forplikte seg til.
Forslaget må derfor anses som et utgangspunkt for videre forhandlinger med
den enkelte aktør, og endelig avtale kan ikke anses inngått før det er enighet
om samtlige vilkår.

1. Formål og bakgrunn
Videreselger ønsker å levere kommunikasjonstjenester til sluttkunder som er tilkoblet Netteier sitt
FTTH-nettverk.
Netteier vil gjennom denne avtalen tilby Videreselger tjenester som underbygger dette og som kan
inngå som en del av Videreselgers tilbud til sine kunder.

2. Forhold tidligere inngåtte avtaler
Denne avtalen regulerer vilkårene for tilgang til Netteiers bitstrømprodukt i privatmarkedet.
For tilgang til aksesslinjer i bedriftsmarkedet vises det til egen avtale mellom netteier og videreselger.

3. Avtalevilkår
3.1 Definisjoner
Med «Avtalen» forstås denne avtalen med bilag, tillegg og endringer til denne.

3.2 Avtalestruktur
Denne avtalen har følgende bilag med eventuelle tilhørende vedlegg:
Vedlegg A - Generelle vilkår bitstrømaksess
Vedlegg B – Produktblad Bitstrømaksess
Vedlegg C – Produktblad NNI
Vedlegg D – Prisliste Bitstrømaksess
Vedlegg E – Prisliste NNI
Vedlegg F – SLA – Bitstrømaksess
Vedlegg G – SLA – Bitstrøm NNI
Vedlegg H – Kontaktinformasjon
Vedlegg I – Offentlig støttede områder omfattet av avtalen
Vedlegg J – Endringsprotokoll

3.3 Bilagene og vedlegg
Vedleggene til Avtalen er gjeldende og underlagt denne Avtalen slik de til enhver tid fremkommer på
netteiers websider.

3.4 Oppbevaring av papirutskrift
Partene plikter å oppbevare en papirkopi av den til enhver tid gjeldene Avtale, og eventuelle
endringer og tillegg til Avtalen.

3.5 Oppbevaring av papirutskrift
Vilkårene for å endre Avtalen, herunder bilagene til Avtalen fremkommer i vedlegg A.

4. Undertegning
Avtale opprettes i to eksemplarer, hvorav Partene beholder ett hver.

