
AVTAL OM DISTRIBUTION AV KABEL-TV 
  
  
  
Parter:            Satelliten Ek. Förening 
  
            ...................................................ägare fastighet nr ............... 
            
            ................................................................................Rydebäck 
  
Syfte:  Mellan parterna har idag avtal träffats med innebörden att 
            Satelliten Ek. Förening förmedlar kabel-TV program till 
            Rubricerande fastighet. 
  
            Förmedlingen av Kabel-TV program sker på följande 
            Vilkor. 
  
§ 1            Programutbud 
  
            Förmedlingen sker av det programutbud som fastställs av 
            Föreningsstämman. 
  
§2            Kvalitet 
  
            Satelliten Ek. Förening ansvarar för att TV-utsänd- 
            Ningar sker med hög teknisk standard och med den 

tillgänglighet som angetts i avtalet mellan Satelliten Ek. 
Förening och Comhem. 
  
Satelliten Ek. Förening ansvarar för förmedlingen av TV-signal 
Fram till utgången från fastighetens tappställe. 
  
Fastighetsägaren ansvarar för distributionen av TV-signal 
inom fastigheten fr o m tappstället. 
  
Satelliten Ek. Förening ansvarar endast för utsändning av 
Comhems grundutbud. 



  

§3        Ansvar avtal 
  
            Detta avtal har tecknats mellan Satelliten Ek. Förening och 
            NN. NN är personligen ansvarig för detta avtal. 
  
            Vid flyttning från fastigheten ansvarar NN för att avtalet. 
            Transporteras på den nye fastighetsägaren. Anmälan 
            härom skall göras till styrelsen för Satelliten Ek. Förening. 
  
            Styrelsen för Satelliten Ek. Förening äger inte utan att 
            Särskilda skäl föreligger vägra överlåtelse av avtalet. 
  
            NN:s ansvar för avtalet kvarstår tills styrelsen godkännt 
            Överlåtelsen. 
  
§4            Kostnader 
  
            NN betalar till Satelliten Ek. Förening 
  

a)                      Löpande visningskostnad 
b)                      Anslutningsavgift 
c)                      Administrationsavgift 
d)                      Serviceavgift 

  
a)   Motsvaras av den kostnad som debiteras 
Satelliten Ek. Föening av programdistri- 
butören. 

  
b)  Den anslutningsavgift som debiteras av 
Comhem vid start av nya 
Programblock. 
  
Eller 
  
Om medlem ansluter fastigheten som tidigare 
Ej varit ansluten debiteras kostnaden för 
Inmontering av avlägsnande av spärrfileter. 
  
  



  

c)  Administrationsavgiften omfattar kostnaden 
För Satelliten Ek. Förening  förvaltnings- 
kostnader. 

  
d)  Motsvarar satellitens kostnader för reperation 
och underhåll av distributionsnätet. (f.n serviceavtal med 
Comhem) 

  
                        Samtliga kostnadsposters storlek fastställs av 
                        Ordinarie  föreningstämma. 
  
                        Anslutningsavgiften är en engångsavgift och kan 
                        Endast debiteras en gång per fastighet. 
  
§5            Betalningsvilkor 
  
            Gällande betalningsvilkor är 30 dagar netto. Efter 
            Förfalodagen debiteras dröjsmålsränta med diskonto 
            +8%. Varje påminnelse debiteras en påminnelseavgift 
            som fastställs av föreningsstämman. 
  
§6            Avtalstid 
  
            Detta avtal gäller från dagens datum och ett år framåt. 
            Avtalet förlängs därefter i perioder om 1 år om 
            Avtalet inte uppsagts senast 3 månader före respektive 
            Avtalsperiods utgång. 
  
§7            Förtida uppsägning 
  
            Om part grovt åsidosätter avtalet och inte vidtar 
            Rättelse inom 1 månad från skriftlig anmaning härom 
            Äger andra parten uppsäga avtalet med omedelbar 
            Verkan. 



  

            De vilkor beträffande uppsägning som anges i 
            Avtalet mellan Satelliten Ek. Förening och Comhem 

skall därvid vara vägledande för NN:s 
            Rätt till uppsägning av detta avtal. 
  
            Satellitens rätt att uppsäga avtalet med NN kan 
            Endast ske på förljande grunder. 
  

a)      NN inte fullgör sina ekonomiska skylldigheter 
gentemot Satelliten 

  
b)     NN genom ingrepp i distributionsnätet påverkar 
andra fastigheters möjlighet att ta del av 
Satellitens programutbud. 

  
c)     Vidare förmedlar Satellitens programutbud 
utanför egen fastighet. 

  
§8            Skadestånd 
  
            Vid ev förtida uppsägning enligt § 5 äger NN inte 
            Utfå ersättning i vidare mån än som anges i överäns- 
            kommelsen mellan Satelliten och Comhem. 
  
            Vid brist eller försummelse från Satellitens sida 
            Begränsas ersättningsskyldigheten till skälig ned- 
            Sättning av årsavgiften och programkostnad. 
  
            Vid försummelse från NN.s sida skall NN bekosta 
            Installation av spärrfilter samt erlägga samtliga 
            Återstående årsavgifte enligt avtal. 
  
§9            Omförhandling 
  
            Om grunderna och förutsättningarna är detta avtal 
            Förändras i väsäntliga avseende kan omförhandling 
            Ske. Omförhandling kan endast ske enligt samma 
            Vilkor som anges i avtalet mellan Satelliten Ek. 
            Förening och Comhem. 



  

§10      Tvist 
  
            Tvist i anledning av detta avtal skall lösas i direkta 
            Förhandlingar mellan styrelsen för Satelliten Ek. 
            Förening och NN. Om enighet ej kan nås skall 
            Frågan hänskjutas till Föreningsstämman för avgörande. 
  
            Om synnerliga skäl föreligger och ett Förenings- 
            Stämmobeslut kan vara betungande för enskilde 
            Medlem kan frågan hänskjutas till avgörande av 
            Domstol. 
  
  
  
Rydebäck den        /      - 
  
  
  
-------------------------------            -------------------------------- 
Fastighetsägare                     Satelliten Ek. Förening 
  
  
  
  
  
Avtalet överfört                      Överföring godkänd 
På 
  
  
------------------------------               -------------------------------- 
                                    Satelliten Ek. Förening 
  
  
  


