Udlån af udstyr til
satellitkommunikation
Denne udlånsseddel giver låner brugsret over udstyr og forpligter samtidigt låner økonomisk til betaling
af lejeomkostning samt til betaling af det fulde genanskaffelsesgebyr til DeiC ved mangelfuld, eller
forsinket tilbagelevering.

Udstyrets type og omfang
Beskrivelse af udstyret

Identifikation af udstyr *)
(serienummer, eller lignende)

Antal

*) Det bemærkes, at tilknyttet udstyr (f.eks. opladere) ikke indgår i identifikationen, men kan fremgå af billedmateriale,
opgørelser, mv., som kan være vedlagt udstyret.

Udlånsperiode
Udlånes fra (dato og klokkeslæt)

Udlånes til (dato og klokkeslæt)

Omkostninger
Lejeomkostning

Airtime og forbrug *)

(aftales)

⃝ Bestilles og betales af låner

Genanskaffelsesgebyr **)

⃝ Bestilles af DeiC og betales
af låner (se priser i bilag 1)
*) Forbrug betales typisk direkte af låner og vil derfor oftest være sat til 0 DKK. DeiC kan dog være behjælpelig med anskaffelse af
airtime.
**) Genanskaffelsesgebyret dækker DeiCs omkostninger forbundet med genanskaffelse af tilsvarende udstyr. Gebyret træder i
kraft ved tilbagelevering med manglende, eller beskadigede dele samt ved manglende tilbagelevering, eller tilbagelevering efter
fristen.

10/06/2021

1/2

Bestilling af abonnement via DeiC
Skemaet nedenfor anvendes hvis der er anført ” Bestilles af DeiC og betales af låner” i skemaet
vedrørende omkostninger.
- Angiv antal styk nedenfor -

__
SIM kort
Aktivering
Månedligt
abonnement
75 minutters taletid
per måned
Bindingsperiode og
varighed
Årlig omkostning

__

Styk

__

Styk

__

Styk

__

Styk

Styk

Taletidskort med 6
Short burst 17000
Certus Maritime
Certus Land
Standard abonnement måneder og 220 min
bytes
(500Mb)
(300Mb)
taletid
- kr.
- kr.
- kr.
- kr.
200,00 kr.
200,00 kr.
- kr.
- kr.

- kr.
- kr.

400,00 kr.

3.600,00 kr.

300,00 kr.

6.700,00 kr.

3.100,00 kr.

800,00 kr.

- kr.

n/a

n/a

n/a

Minimum 12 måneder

6 md

Indtil opsigelse

Indtil opsigelse

Indtil opsigelse

14.600,00 kr.

n/a

Anvendelse

Minikuffert

Minikuffert

IOT

Fast installation på
skib

Semistationær
installation på land
(kufferter)

*) Alle priser er i DKK eksklusiv moms ved brug af Nationalbankens dagskurs, et 10% administrationsgebyr til DeiC,
hvorefter beløbet er oprundet til nærmeste 100DKK

Bestilling af udlån og/eller airtime foretages ved afsendelse af udfyldt udlånsseddel til satcom@deic.dk.
DeiC sender derefter udlånssedlen tilbage som en ordrebekræftelse. Den endelige aftale træder først i
kraft efter begge parters underskrift. Beregn venligst mindst 3 ugers ventetid fra bestilling til levering af
SIM kort.

Underskrift
Låner

DeiC

Navn og titel
Underskrift

10/06/2021

2/2

