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VEDLEGG 9:

FORSKUDDSBETALT MOBILTJENESTE

FORSKUDDSBETALT ABONNEMENT
Med Forskuddsbetalt abonnement menes abonnement der
Abonnenten lader opp en betalingskonto for vedkommende
abonnement (kontantkort). Etter hvert som Abonnenten benytter
Telenor Norges Netts tilgjengelige Tjenester, blir betalingen for disse
Tjenestene automatisk trukket fra abonnementets brukerkonto.
Telenor Norge fakturerer Tjenesteleverandøren etterskuddsvis, på
samme måte som for etterskuddsbetalte abonnement.
Tjenesteleverandøren står ansvarlig for betaling fra Abonnenten,
vanligvis knyttet til ladingen.
Tjenesteleverandøren må tilrettelegge produktet ved å tilknytte seg
Telenor Norges EDC (Electronic Distribution of Codes) plattform. Det
er denne plattformen de største distributørene benytter for å bestille
ladekoder til salg mot sluttkunder av Tjenesteleverandøren.
Tjenesteleverandøren står fritt til å tilknytte seg de samme
distributører som Telenor Norge, men via egne kommersielle avtaler.
Ladekoder kan også bestilles manuelt fra Telenor Norge, dersom
Tjenesteleverandør inngår avtale med distributør som ikke har aksess
til EDC-plattformen.
Tjenesteleverandøren har frihet til å utforme sine egne startpakker
for salg av abonnement. Tjenesteleverandøren kan velge mellom flere
måter for åpning av forskuddsbetalte abonnement. Startpakker kan
inneholde forhåndaktiverte SIM-kort.
Tjenesteleverandøren kan ta i bruk inntil 3 forskjellige "ringeplaner".
Tjenesteleverandøren står med visse unntak (bla roaming), fritt til å
bestemme de takster som skal gjelde i hver av disse ringeplanene,
begrenset av de regler som gjelder for bestilling, etc.
Tjenesteleverandøren kan bestille ringeplaner utover det som
standard inngår i avtalen. Dette vil utløse ekstra betaling og partene
må bli enig om leveringstidspunktet.
Tjenesteleverandøren kan gjennom forskjellige parametere styre
funksjonalitet på produktet, bla levetiden for de forskuddsbetalte
abonnement.
Følgende begrensninger i tjenesteutvalg gjelder for forskuddsbetalte
abonnement:
-

Gjesting
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- Mobilterminerte datatjenester, GSM Data og GSM Faks
-

Tvillingkort

-

Datakort
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