
 

 

 

§ 4. Inden der indgås en aftale med en forbruger om levering af en offentlig elektronisk 
kommunikationstjeneste eller en nummeruafhængig interpersonel 
kommunikationstjeneste, skal Eerhvervsmæssige udbydere af offentlige elektroniske 
kommunikationstjenester og udbydere af nummeruafhængige interpersonelle 
kommunikationstjenester skal stille oplysninger, der er nævnt i Bilag 1 og i § 11 
henholdsvis § 17 i forbrugeraftaleloven, jf. artikel 5 og 6 i direktiv 2011/83/EU, til rådighed 
for forbrugeren på en klar og forståelig måde, inden en forbruger bindes af en aftale eller 
et tilsvarende tilbud. 
 
Stk. 2. Udbydere, som nævnt i stk. 1, skal levere inden for rimelig tid efter aftaleindgåelsen 
og før leveringen af tjenesten påbegyndes, give slutbrugeren en bekræftelse af aftalen på 
et varigt medium, jf. § 13 i forbrugeraftaleloven. Bekræftelsen af aftalen, skal indeholde de 
oplysninger, der er nævnt i stk. 1, med mindre udbyderen allerede har givet oplysningerne 
på et varigt medium., på en klar og forståelig måde på et varigt medium eller,  hHvis 
udlevering på et varigt medium ikke er mulig, skal oplysninger nævnt i stk. 1 stilles til 
rådighed i et dokument, der let kan downloades, og som gøres tilgængeligt af udbyderen. 
Udbyderen skal i så fald udtrykkeligt gøre forbrugeren opmærksom på, at dette dokument 
er tilgængeligt, og på vigtigheden af at downloade det med henblik på dokumentation. 
Oplysningerne leveres efter anmodning i et format, der er tilgængeligt for slutbrugere med 
handicap. 
 
Stk. 3. Udbydere som nævnt i stk. 1 forsyner gratis forbrugerne med skal endvidere tydeligt 
og i fremhævet form og umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling, stille et 
kortfattet og letlæseligt aftaleresumé til rådighed for forbrugere, jf. Kommissionens 
Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2243 og § 12 i forbrugeraftaleloven. Hvis det af 
objektive tekniske grunde ikke er muligt forud for indgåelse af aftalen at stille levere 
aftaleresuméet til rådighed for slutbrugeren, herunder hvis bestillingen sker ved 
anvendelse af en fjernkommunikationsteknik, som kun giver begrænset plads eller tid til at 
formidle oplysningerne, jf. § 11 i forbrugeraftaleloven, skal dette ske aftaleresumeet stilles 
til rådighed for forbrugeren snarest muligt derefter, og aftalen træder i kraft, når 
forbrugeren har bekræftet sit samtykke efter at have fået oplysningerne i 1. pkt. stillet til 
rådighed modtagelse af aftaleresuméet. 
 
Stk. 4. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 3, skal også stilles til rådighed for 
leveres til slutbrugere, der er mikrovirksomheder, små virksomheder eller 
nonprofitorganisationer, medmindre de udtrykkeligt har indvilliget i at give afkald på alle 
eller dele af disse bestemmelser. 
 
Stk. 5. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 3, udgør en integreret del af aftalen og 
må ikke ændres, medmindre andet udtrykkeligt aftales mellem parterne, jf. § 9, stk. 2 i 
forbrugeraftaleloven. 


