Kabel-TV i Vännäs

Ansökan / Kontrakt
Vännäs, version 2017-01-01
Stadsnät i samverkan
Detta avtal gäller för Kabel-tv anslutning.
Avtalet har träffats mellan
Leverantörsuppgifter
VKTV (Vännäs Kabel-TV), Vännäs Kommun
Drottninggatan 7, 911 81 VÄNNÄS
org. nr. 212000-2841
För aktuellt kanalutbud se: http://www.vannas.se/tv eller begär en programförteckning från Vännäs KTV.
Kanalerna distribueras analogt och de kanaler vi har tillåtelse att sända digital okrypterat sänds i DVB-C format.
Samtliga kanaler kan ses digitalt men kräver programkort och digitalbox (cryptoguard), boxkostnad och
programkortskostnad tillkommer, se: http://www.vannas.se/tv för mer information.
Kunduppgifter (fakturaadress) TEXTA!
Personnummer

Namn

Postadress

Telefon, mobiltelefon

Postnummer och ort

Önskat inkopplingsdatum

Övrigt (t.ex. annan installationsadress)

VÄLJ:

Nyanslutningsavgift, villa 5 000:- , HYRESHUS, ange antal lägenheter: ..…………st lägenheter.
Efteranslutningsavgift – kabel-tv över fiber, villa 3 500:-.
Nyanslutningsavgift – kabel-tv över fiber, hyreshus, pris enl. separat offert.
Överlåtelse av redan befintligt avtal 500:-. HYRESHUS, ange antal lägenheter: ..…………st lägenheter.
Återanslutning kabel-tv 1 200:- / återanslutning kabel-tv över fiber 0.-.
Jag har tagit del av avtalsvillkoren på omstående sida och förbinder mig att följa dessa.
Månadskostnad 148 kr, bet.villkor per faktura 30 dagar netto. Samtliga priser inklusive moms.
Undertecknande

Ort och datum ___________________________________

Ort och datum ___________________________________

Kunden

För Vännäs Kabel-tv (ifylls av Vännäs Kommun)

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------Namnförtydligande

-------------------------------------------------------------------------Namnförtydligande

Kopia av avtalet returneras till abonnent efter registrering.

Vännäs Kabel-tv nät är en verksamhet
som ägs av Vännäs Kommun
Sida 1 (2)

FÖR HYRESHUS gäller följande pristrappa:

Anslutningsavgiften för hyreshus är beroende av
fastighetsägarens åtagande och utformning av
fastighetens anläggning.
OBS! Outhyrda lägenheter medför INTE reducering av
avgift

berg skall kabeln förläggas i skyddsrör. Kabel och slang tillhandahålls
av VKTV.
2.5 Installation inomhus.
Abonnenten ombesörjer kabeldragning från överlämningspunkt
belägen på utsidan huset i arbetshöjd.
2.6 Varaktighet.
Abonnenten ger VKTV rätt att underhålla samt
bibehålla signalkabel i denna tomt, utan ersättning, under kontraktets
giltighetstid.
2.7 Otillbörligt nyttjande.
VKTV förbehåller sig rätten att säga upp Abonnent med
omedelbar verkan, om Abonnent:

Vidaredistribuerar signal till annan fastighet.

Distribuerar till fler lägenheter än i anmälda (hyresfastigheter).
Betald anslutningsavgift är därmed förverkad.

Vännäs Kabel-TV (Vannas.net) allmänna villkor.

3. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

Antal lgh

Från 2008-01-01

1-4

148 kr/lgh

5-9

143 kr/lgh

10-

138 kr/lgh

Fakturering sker till hyresvärden.

Nedan kallat VKTV. Gäller from 2017-01-01

1. VÄNNÄS KABEL-TV:S ÅTAGANDE
1.1 Inkoppling av fastighet.
VKTV ansvarar för dels inkoppling av fastigheten genom
sammankoppling av utomhuskabel med inomhuskabel vid
överlämningspunkt (ÖP). Material såsom kabel (max. 2 m från ÖP) till
och första uttaget / ÖP ingår i leveransen, önskas fler uttag, installeras
det mot extra kostnad.
1.2 Leverans av TV-program.
VKTV åtager sig att till Abonnenten, enl. Specifikationen på
omstående sida, leverera TV-program i den omfattningen som
framgår.
1.3 Avgifter till programleverantören.
VKTV ansvarar för erforderliga avtal med programleverantörer
träffas samt för de avgifter och kostnader som härvid kan
uppkomma.
1.4 Utökning mm av programkanaler.
VKTV kan p.g.a. åtgärder utanför vår kontroll komma att förändra
programutbudet. Det åligger då VKTV att göra förändringarna så, att
bästa möjliga programutbud upprätthålles för att det vid tillfället
gällande antalet befintliga kanalerna. Abonnent/fastighetsägare äger rätt
att omg. avsluta avtalet vid ändringarnas införande om så önskas utan
tillkommande avgifter.
1.5 Äganderätt.
Basstationen samt distributionsnät inkl. förstärkarskåp är VKTV:s
egendom. VKTV ansvarar för fortlöpande underhåll av
anläggningen. I hyreshus finns oftast sk. ÖP där nätet övergår till
fastighetsägarens ansvar, förstärkare placeras i dessa fall efter ÖP.
1.6 Service.
Vid situationer med driftsavbrott åtgärdar VKTV efter
felanmälan som mottages för närvarande per telefon
0935-39222
Övrig underhållsservice t.ex. inkoppling av nya uttag i
Abonnentens fastighet etc. sker enligt överenskommelse.
Driftavbrott föranledda av Abonnenten debiteras efter
branschprislista.

2. KUNDENS ÅTAGANDEN.
2.1 Installationsplats.
I förekommande fall inom fastigheten upplåta lämplig plats för
bas resp. abonnentkabel. Ansvara för att abonnentkabel förlägges
på anvisat sätt inom fastigheten.
2.2 Kundens avgifter mm.
Vid skadegörelse på centralantennätet som är belägen på abonnentens/
fastighetsägarens tomt står förövaren för och i andra hand VKTV för.
Skadegörelse på signalkabel efter anslutningspunkt i VKTV
förgreningsskåp till abonnentens/ fastighetsägarens hus som är belagd på
tomten, står abonnentens/ fastighetsägarens för.
2.3 Vid överlåtelse av fastighet.
Fastighetsägare som tecknat Abonnentavtal, förbinder sig att vid
eventuell överlåtelse av fastigheten att informera den tilltänkte
förvärvaren om detta avtal och dess innehåll.
2.4 Grävning.
Vid nyanslutning ombesörjer abonnenten all grävning och förläggning
av kabel över egen tomt efter VKTV: s anvisningar(karta). Då grävning
inte är möjlig skall kabeln förläggas på annan lämpligt sätt. Om

3.1 Avtalstid mm.
Detta avtal träder i kraft den dag det behörigen har undertecknats
av VKTV och Abonnenten, med gällande bindningstid på 3 mån, räknat
från anslutningsdatum. Uppsägningstid för avtalet är 1 mån.
Utan hinder av bestämmelserna ovan får part säga
upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten
bryter mot bestämmelserna i detta avtal och om avtalsbrottet ej
är av endast ringa betydelse samt rättelse ej kan ske inom 30
dagar från den anmaning härom angivits.
3.2 Ändringar mm.
Ändringar eller tillägg till detta avtal skall meddelas kund senast tre
månader innan ändringarnas införande för att vara gällande,
abonnent/fastighetsägare äger rätt att omg. avsluta avtalet vid
ändringarnas införande om så önskas utan tillkommande avgifter.
3.3 Form av uppsägning mm.
Uppsägning eller andra meddelande till den andra parten skall
ske i brev och skall anses ha framkommit när brev normalt borde
framkomma.
3.4 Skiljedom.
Tvister i anledning av detta avtal liksom rörande giltighet, tillämplighet
eller tolkning av detsamma skall avgöras av skiljeman.
3.5 Force Majeure.
VKTV är inte ansvarig för avbrott eller inskränkningar i
sändningar som beror på arbetskonflikt eller på omständigheter
utanför VKTV:s kontroll såsom exempelvis lagbud, blockad, beslut
av programbolag, satellithaveri, ogynnsamma väderförhållanden
eller annan sådan omständighet, abonnent/fastighetsägare äger rätt att
avsluta avtalet omg. efter 1 månad och därefter (om störningen kvarstår)
om så önskas utan tillkommande avgifter. Vid återinkoppling utgår en
avgift enl. gällande tariff.
3.6 Dröjmålsränta mm.
Vid dröjsmål med erläggande av betalning enligt detta avtal skall
Abonnent erlägga en kravavgift jämte ränta på förfallet belopp.
Om förfallet belopp inte betalas inom 1 månad från
förfallodagen äger VKTV rätt att stänga av Abonnenten från
systemet.
3.7 Prisjusteringsklausul.
Avgifterna och månadsdebitering justeras av kommunfullmäktige.
Abonnent/fastighetsägare äger rätt att omg. avsluta avtalet vid ändring
av månadsdeitering om så önskas, utan tillkommande avgifter.
3.8 Överlåtelse och pantsättning.
VKTV är berättigat att överlåta sin rätt enligt detta avtal. VKTV
skall underrätta abonnent/fastighetsägare tre månader före sådan åtgärd.
Abonnent/fastighetsägare äger rätt att omg. avsluta avtalet vid
ändringarnas införande om så önskas, utan tillkommande avgifter.
3.9 Nyttjanderätt.
VKTV äger exklusiv rätt till centralantennät och skall
ovillkorligen lämna godkännande före ingrepp som berör nätet.
3.10 Återställande av mark.
VKTV skall återställa den av VKTV grävda marken i godtagbart
skick enligt gängse normer. I händelse av oenighet mellan
VKTV och Abonnenten och eller Kunden skall tvist avgöras av,
en av båda parter godkänd opartisk besiktningsman.
3.11 Vidarekoppling.
VKTV äger inte rätt att vidarekoppla signaldistribution till annan utan
abonnent/fastighetsägares godkännande. VKTV skall underrätta
abonnent/fastighetsägare vad ingreppet innebär. VKTV skall svara för
alla förekommande kostnader som därvid uppstår/uppstått.

Vännäs Kabel-tv nät är en verksamhet
som ägs av Vännäs Kommun
Sida 2 (2)

