
  

TILLEGGSKONTRAKT 
 

UTVIDET GRUNNPAKKE MED INTERNETT (UGmI) 
 

PÅ ABONNENTEID NETT 
 

MELLOM 
 

CANAL DIGITAL KABEL TV AS  (Leverandør) 
 

OG 
 

ÅSJORDET HUSEIERFORENING 
 
    
 
Kontaktperson (kunde):   Arvid Kyllingmo  
Adresse (kunde):    ØSTENGA 11, 1349 RYKKINN 
Foretaksnummer:      
Kundenummer:   20441263 
 
 
Nærværende avtale er en tilleggsavtale til Leverandørens standardavtale om 
signalleveranse og forutsetter at slik avtale er inngått og virksom mellom 
partene. Skulle avtalen om signalleveranse bortfalle, sies opp eller bli hevet 
opphører nærværende avtale å gjelde fra samme tidspunkt som 
hovedavtalen. Etter inngåelse av denne tilleggsavtalen omfatter 
standardavtalen også UGmI.  
 
Gjennom denne avtalen om UGmI gis alle beboerne mulighet til å få tilgang 
til Internett via tv-kabelen, og kan således ta i bruk Internett ved å abonnere 
på et Mini-abonnement (100/100 kbps til kroner 97,- per måned), jfr. vedlegg 1 
produktbeskrivelse av Mini. Avtale om Mini inngås med den enkelte 
beboer/boenhet.  
 
 
Vederlag Utvidet Grunnpakke med Internett:  30,-  (inkl. mva) per 

husholdning pr måned (i 
tillegg til avtalt 
grunnpakkepris) 

 
Antall boenheter:       72 
 



<sdat 2 

Månedlig vederlag på avtaletidspunktet: 2.160,- (norske kroner, inkl. 
mva.) 

 
 
Med unntak av konsumprisindeksjusteringer og endringer som skyldes 
endringer i offentlige skatter og avgifter skal kunden varsles direkte om 
endringer som er til vedkommendes ugunst. Slik varsling skal skje minst 3 
måneder før endringen trer i kraft. 
 
Betalingsfrekvens skal være den samme som er avtalt for service avgift og 
programavgift for grunnpakken i standardavtalen. 
 
Ved inngåelse av avtale om UGmI gjelder egne rabatter for ordinære 
Internett-produkter. Prisfradrag, rabatter eller andre godtgjørelser knyttet til 
andre avtaler kommer ikke til anvendelse i tillegg til de rabatter som gis som 
følge av inngåelse av denne avtalen.   
De rabatterte satsene gjelder også beboere som har abonnement fra før.  
 
Dersom Kunden sier opp denne avtalen bortfaller den enkelte boenhets 
rabatter på alle våre ordinære Internett-produkter. Gjensidig oppsigelsestid 
for denne avtalen er 3 måneder. Dersom produktet Mini ikke lenger skal tilbys 
fra Leverandøren skal Kunden gis oppsigelsesvarsel 4 måneder før produktet 
opphører.  
 
 
 
Kontrakten gjøres virksom fra 01.03. 2005 
 
 
 
Sted Oslo Dato 21.02.2005 
 
 
 
Canal Digital Kabel TV Kunde v/ Leder / Styremedlem 
 
 
Tor Gjertsen --------------------------------------- 


