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Bestilling af Beredskabsprioritet

*Angiver at informationen er obligatorisk og skal udfyldes

Brugernavn Mobilnummer for
prioritet

Send udfyldt og underskrevet bestillingsformular på mail beredskab@3.dk

Priser ekskl. moms

For information om pris for oprettelse pr. nummer samt
månedlig abonnementsafgift pr. nummer henvises til prisliste, der
findes i Abonnementsvilkårene for Businesskunder. 

Kundeinformation*
Virksomhedsnavn

CVR-nummer

Adresse

Postnummer By

Kontaktperson

Udfører beredskabsopgaver for: Vilkår for Beredskabsprioritet

Betingelser for oprettelse

Beredskabsprioritet er et tillægsprodukt, som kan tilkøbes de almindelige voice-

abonnementer, og som udbydes i overensstemmelse med vejledning fra Center

for Cybersikkerhed, Forsvarets Efterretningstjeneste.

Beredskabsprioritet kan tilkøbes af offentlige og private beredskabsaktører, som

ved varetagelsen af samfundsvigtige opgaver skal kunne gives forrang til at

foretage og modtage opkald i mobilnettet, når nettet måtte være overbelastet af

kald under ekstraordinære forhold som eksempelvis større ulykker eller

katastrofer i samfundet.

Kunden indestår for, at Beredskabsprioritet bestilles og anvendes i henhold til

dette formål. Kunden indestår således for, at tillægsproduktet anvendes i

forbindelse med varetagelsen af opgaver af beredskabsmæssig relevans for

offentlig myndighed, virksomhed eller institution, jf. Kundeinformation

Opsigelse

Der er ingen binding på tillægsproduktet Beredskabsprioritet, som kan opsiges

med 30 dages varsel.

Kunden er pligtig straks at opsige produktet Beredskabsprioritet, når sådanne

opgaver af beredskabsmæssig relevans ikke længere varetages for den på

bestillingen anførte offentlige myndighed, virksomhed eller institution.

Hi3G Denmark ApS kan uden yderligere varsel ved skriftlig henvendelse til kunden

opsige tillægsproduktet Beredskabsprioritet, hvis det erfares, at der er indgået

aftale om Beredskabsprioritet i strid med nærværende vilkår, eller hvis kunden

ikke længere varetager sådanne opgaver for offentlig myndighed, virksomhed

eller institution, der berettigede bestillingen. Derudover kan HiG3 Denmark ApS

opsige produktet Beredskabsprioritet med 3 måneders varsel.

For øvrige vilkår og betingelser henvises til de til enhver tid gældende generelle

abonnementsvilkår for Businesskunder

Center for Cybersikkerhed skal i samarbejde med mobilselskabet sikre, at

prioriteringsordningen fungerer i overensstemmelse med formålet. Få yderlig

information om prioriteringsordningen på Center for Cybersikkerheds hjemmeside

cfcs.dk eller tlf.: 33 32 55 80, inden for centerets åbningstid

Kundens underskrift

Dato samt navn med blokbogstaver

Kundens underskrift*
*
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