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1.

Allmänt

Denna Produktbilaga gäller för Produkten Skanova Antennplacering.
Produkten är närmare beskriven i underbilaga PRODUKTSPECIFIKATION.
Villkor för priser och avgifter framgår av underbilaga PRISLISTA
Definitioner:
Antenner:
Utrustning av typ antenner för mobilkommunikation, rundradio och radiolänk.
Antennbärare: Mast, torn eller annan typ av bärare.
Bom:
Antennfäste som sticker ut mer än 0,75 meter från antennbärarens sida.
Israsskydd: Skydd som monteras över antenn där stor risk för isnedfall förekommer.
2.

Användning av Produkten

2.1.

Tillträde/säkerhet

Operatören har endast tillträde till antennbäraren för att installera eller byta egen utrustning, eller för att avhjälpa fel eller utföra service på egen utrustning. Operatören skall ta
del av och följa regelverk och policys vad gäller ansökningsförfarande för tillträde, uppträdande och ansvar inom området samt handhavande av Telia Companys säkerhetsinstallationer.
2.2.

Användning

Produkten får endast användas för att sätta upp Antenner och tillhörande utrustning.
2.3.

Miljökrav

Parterna ska utföra sitt åtagande så att inte miljön onödigtvis påverkas negativt. Vidare
åtar sig Parterna att tillse att för var tid gällande miljölagstiftning följs vid hantering av
miljöfarligt materiel.
Orsakar Operatörens verksamhet på Telia Companys anläggning kostnader till följd av
olägenheter för människors hälsa och/eller miljön ska Operatören svara för samtliga sådana kostnader.
2.4.

Utrustning

Operatören ska själv utföra installation av utrustning i Antennbäraren enligt anvisning i
underbilaga PRODUKTSPECIFIKATION.
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Före driftsättning av ny utrustning ska Operatören genomföra undersökning av möjliga
störningsrisker. Om det visar sig att Operatörens utrustning orsakar störningar på andra
tidigare driftsatta utrustningar, ska Operatören omgående avhjälpa störningarna.
Operatören ska märka sin utrustning med Operatörsnamn.
2.5.

Vidareupplåtelse

Operatören får inte låta annan utnyttja utrymme (helt eller delvis) i Telia Companys
Antennbärare, utan Skanovas skriftliga medgivande.
3.

Beställnings- och leveransrutiner

Produkten levereras mot offert i den utsträckning plats och övriga nödvändiga tekniska
förutsättningar finns på Antennbäraren.
4.

Serviceåtagande

4.1.

Servicenivå

Servicetid

Servicenivå

Villkor

Arbetsdag mellan 7:30 och
18:00.

Fel avhjälps inom 24 timmar,
inom servicetid, räknat från
den tidpunkt då Operatören
anmält Felet till Skanova
.

Felavhjälpning ingår i produkten
och tillhandahålls utan särskild
avgift.

4.2.

Vite

Har Fel inte avhjälpts inom avtalad tid utgår vite med fem (5) procent av kvartalshyran
per påbörjad period om tjugofyra (24) timmar. I övrigt gäller vad som anges i Allmänna
villkor punkt 13.
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5.

Hyresavtal

Utöver vad som anges i ALLMÄNNA VILLKOR, gäller vad som står nedan.
5.1.

Förtida uppsägning

Skanova har rätt att under bindningstiden säga upp visst Hyresavtal om:
(i)

Telia Companys nyttjanderätt till platsen upphör.

(ii)

Operatören inte får de tillstånd som krävs för att bedriva avsedd verksamhet.

(iii)

Operatören bryter mot säkerhetsföreskrifter eller mot bestämmelse enligt Hyresavtalet, och inte vidtar rättelse.

(iv)

Uppkommen skada på antennbärare som kan orsaka allvarlig personskada vid
haveri.

Operatören har rätt att säga upp ett Hyresavtal med omedelbar verkan om:
(i)

6.

Den fria sikten stadigvarande blir förändrad av yttre omständigheter som Parterna inte råder över och denna förändring innebär en väsentlig förändring av
Operatörens möjlighet att nyttja Produkten.

Konsekvenser av Hyresavtals upphörande

När ett Hyresavtal upphör ska Operatören på egen bekostnad demontera och transportera
bort all egen utrustning, inbegripet Antenn och infästningsanordningar. Operatören ska
även återställa Antennbärare i ursprungligt skick.

7.

Flyttning av utrustning

Vid ombyggnads- eller reparationsarbeten på Antennbäraren ska Operatören, om så erfordras, på begäran av Skanova tillfälligt eller permanent ta bort utrustningen eller delar
av denna. Arbetet utförs och bekostas av Operatören. Operatören är inte berättigad till
kompensation för olägenheter föranledda av sådana ombyggnads- eller reparationsarbeten.
Begäran från Skanova om flyttning av utrustning ska vara Operatören tillhanda senast 3
månader innan arbetet påbörjas. Kan Skanova inte anvisa annan lämplig plats under den
tid arbetet pågår utgår ingen avgift.
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8.

Ändringsinformation

Bolagsnamnet TeliaSonera ändrat till Telia Company.
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