
Viðauki I 

 

við ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar nr. 10/2015 
 

Eftirfarandi einingarverð skulu koma fram í Viðauka 1a (verðskrá) í viðmiðunartilboði Símans 

um samtengingu talsímaneta. Öll verð eru án virðisaukaskatts. 

Verð fyrir aðgang að símstöð fyrir FF í fastaneti í kafla 4.3 verða eftirfarandi:  

Fast forval (FF – sjálfgefið forval), tl. 4.3 

Tegund þjónustu Tengigjald 

Fast forval innanlands 1.294 kr./breytingu 

Fast forval til útlanda 1.294 kr./breytingu 

Fast forval innanlands og til útlanda í sömu beiðni 1.294 kr./breytingu 

Magngjald fyrir 100 tengingar eða meira í einu 647 kr./breytingu 

Flýtigjald 200 kr./breytingu 

 

Verð fyrir aðgang að símstöð fyrir FFER í fastaneti í kafla 4.4 verða eftirfarandi:  

Fast forval – einn heilstæður reikningur (FFER), tl. 4.4.1  

Tegund þjónustu Mánaðargjöld 

Aðgangur að símstöð - POTS (pr. port í stöð) og neðra 

tíðnisviði heimtaugar 
1.500 kr./mán. 

 

Afsláttur á mánuði m.v. fjölda POTS tenginga (4.4.1) 

Fjöldi tenginga Mánaðargjald 

með afslætti 

Afsláttur 

0-999 1.500 0,0% 

1000-1999 1.437 4,2% 

2000-2999 1.424 5,1% 

3000-3999 1.404 6,4% 

4000-4999 1.379 8,1% 

5000 og fleiri 1.346 10,3% 

 

Innvöl og stofntengingar (4.4.1) 

Tegund þjónustu Mánaðar- og tengigjöld 

Aðgangur að símstöð - ISDN grunntenging (pr. port 

í stöð) og neðra tíðnisviði heimtaugar 
1.700 kr./mán. 

Stofntenging ISDN (30 rásir) – Innan símstöðvar 9.182 kr./mán. 

Stofntenging ISDN (30 rásir) – Milli símstöðva 20.534 kr./mán. 
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Stofntenging ISDN (30 rásir) – Milli símstöðva, km. 655 kr./mán. 

Beint innval – númerasería 32 kr./mán. 

FFER - aukanúmer 66 kr./mán. 

Sundurliðun pr. númer 636 kr./mán. 

Fast forval (FF) breytt í FFER 1.294 kr./breytingu 

POTS eða ISDN breytt í FFER 1.294 kr./breytingu 

FFER breytt í fast forval (FF) 1.294 kr./breytingu 

Breyting á sérþjónustu 1.294 kr./breytingu 

Flýtigjald 200 kr./breytingu 

 

Innvöl og stofntengingar (4.4.2) 

Tegund þjónustu Stofngjöld 

Stofntenging ISDN 85.698 kr. 

BI 100 númer 12.749 kr. 

BI 10 númer 3.506 kr. 

Stofnverð PBX tengingu 5.054 kr. 

Stofnverð fyrir hverja línu í PBX 632 kr. 

Viðtökugjald númeraseríu 6.362 kr. 

Viðtökugjald talsíma – pr. umframnúmer 160 kr. 

Sundurgreining notkunar á innvali 5.719 kr. 

 

Aðrar þjónustubeiðnir vegna FFER (4.6) 

Lýsing Verð 

Nýtenging 4.460 kr. 

Flutningur á heimasíma  4.460 kr. 

Geymsla á síma (allt að 24 mán.) 1.294 kr. 

Endurtenging á sama stað 4.460 kr. 

Númeraskipti 1.294 kr. 
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