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Godkjenning for leveranse av signaler og tjenester til kunder med strukturerte 
kablingssystemer fra Elko eller Lexcom installert i boligen. 
UPC vil levere signaler og tjenester til kunder som har strukturert kablingssystem fra Elko eller Lexcom installert i boligen 
under de forutsetninger som angitt nedenfor.  
 
Forutsetninger 

1. Kunder som ønsker signal- og tjenesteleveranser fra UPC over et internt strukturert kablingssystem fra Elko el-
ler Lexcom skal skriftlig anmode om dette. Informasjon om anlegget som fabrikat, type, beskaffenhet og blokk-
skjematikk, samt at kunde aksepterer forutsetningene gitt i dette dokument, skal vedlegges anmodningen. 

2. Det strukturert kablingssystemet må ikke forårsake degradering av UPC sine tjenester mer enn et koaksialkabel 
basert nett. Dersom så skjer kan UPC beslutte å ikke levere tjenester over denne type intern-nett. 

3. Byggherrer som ønsker å være på den sikre siden anbefales i tillegg å installere koaksialkabel til punkter hvor 
man antar at det vil være ønskelig å plassere TV eller kabel-modem. 

4. Installasjonen av et strukturert kablingssystem må være begrenset til kun å gjelde en juridisk boenhet, dvs to 
familier kan ikke være tilknyttet samme sentralpunkt. 

5. Lengde på parkabel fra sentralt fordelingspunkt må ikke være mindre enn 10 m eller lengre enn 40 m. 
6. UPC tar ikke driftsansvar for den delen av nettet som består av strukturert kabling. 

a. Ved utrykning med servicetekniker til kunder som har installert strukturert kabling, vil kunden bli faktu-
rert for kostnader til utrykning dersom det viser seg at feil ligger i det interne nettverket. Fakturering 
skjer selv om UPC sin servicetekniker ikke er i stand til å rette feilen. 

b. Kunder er selv ansvarlig for å reparere feil i sitt interne nettverk. 
 


