Vedlegg til rammeavtale

Komplett-avtale
Dette er et vedlegg til CDs Rammeavtale for kollektive kunder, og gjelder for de kollektive kunder som i
bestillingsskjema eller på annen måte skriftlig har bestilt eller angitt at de ønsker et av CDs Komplettprodukter
(heretter kalt ”Komplettavtalen)
Avtalen er inngått mellom Canal Digital Kabel TV AS og ÅSJORDET HUSEIERFORENING (kunden)

1
BESKRIVELSE AV KOMPLETTPRODUKTET
Gjennom produktene Komplett MINI eller Komplett MAXI gis de husstander som er tilknyttet Kunden (i tillegg til
analog grunnpakke og de øvrige tjenester og/eller tjenestenivåer som følger av rammeavtale for kollektive
kunder) tilgang til:




Internett abonnementet MINI eller MAXI med tilhørende modem som lånes ut.
En dekoder som lånes ut av CD med tilhørende programkort som åpner for de kanaler i den faste delen
av grunnpakken som signaleres digitalt.
”Valgfri del av Grunnpakke”, dvs. at 15 digitale favorittkanaler kan velges individuelt av den enkelte
husstand fra et utvalg kanaler.

CD står til enhver tid fritt til å endre sine produkters navn eller sammensetning. Dersom CD ikke viderefører
ovennevnte produkt, vil Kunden bli tilbudt alternativt produkt.

2

FORUTSETNINGER

Den enkelte husstands tilgang til Tjenestene beskrevet under pkt 1 over forutsetter:
a) At avtaler om bruk av Tjenestene er inngått mellom CD og representant for den enkelte husstand, jf CDs
alminnelige vilkår;
b) At CD mottar fullstendig liste over tilknyttede husstander i EXCEL format inkludert navn, adr.leil.nr, H.nr
ved bestilling av Komplettproduktet; og
c) At CD med halvårlig mellomrom mottar en oppdatering av den liste som omtalt i b) over.
d) Av tekniske grunner at kunden under hele avtaleperioden abonnerer på signalleveranse og grunnpakke.
Kunden vil bistå CD i forbindelse med markedsføring/informasjon til tilknyttede husstander, samt ved
utlevering av utstyr (herunder modem og digital dekoder) til disse.

VEDLEGG TIL RAMMEAVTALE: KOMPLETT AVTALE

3
VEDERLAG
Kunden betaler følgende vederlag (i tillegg til standard vederlag for tilknytning og grunnpakke):
Vederlag Komplett MINI:

_159.-_____ (inkl. mva) per tilknyttet husstand per måned

Vederlag Komplett MAXI:

______ (inkl. mva) per tilknyttet husstand per måned

Kunden har valgt:
Bredbåndshastighet:

_____ MAXI

__x___ MINI

Dekodertype_

______HD Zapper

___x___HD PVR

Antall boenheter:

____72_________

Totalt per måned:

___kr.11.448.-___________

( ADB 5743 )

Kunden må betale ovennevnte vederlag for antall tilknyttede husstander uavhengig av om den enkelte husstand
tegner individuell avtale om leveranse av Tjenestene med CD. Vederlaget forfaller i overensstemmelse med
Rammeavtalen.

4

OPPHØR

Kunden kan etter en bindingstid på 36 måneder si opp denne Komplettavtalen med tilhørende analog
grunnpakke, med varsel som nevnt i Alminnelige Vilkår. Etter 12 måneder kan Kunden nedgradere fra CDs
Komplett-tilbud til CDs Pluss tilbud (dvs. uten internett). Ved brudd på bindingstiden, plikter Kunden å betale
erstatning til CD med et beløp som tilsvarer vederlaget under denne Komplettavtalen med tilhørende
grunnpakke for den resterende del av bindingstiden.
Dersom Kunden og CD ved opphør av denne Komplettavtalen, blir enige om å tegne en ny Komplettavtale eller
annen avtale som involverer digitale dekodere på et senere tidspunkt, gir slik ny avtale ikke rett til nytt
subsidiert utstyr fra CD før tidligst 36 måneder etter at den opprinnelige Komplettavtale ble inngått.
Ved opphør av denne avtale uansett grunn (herunder ved hevning fra CD), plikter Kunden, i samarbeid med CD, å
samle inn alt utlevert utstyr, herunder modem og digitale dekodere, fra de tilknyttede husstander og gjøre dette
tilgjengelig for avhenting for CD.

5

EIENDOMSRETT TIL UTSTYR

CD eier det utstyr (dekodere, modem, hjemmesentral mv) som benyttes for Kundens og de tilknyttede
husstanders tilgang til Tjenestene nevnt i punkt 1. Den enkelte husstand plikter å varsle om flytting og plikter å
sette lånt utstyr igjen i boenheten eller overlevere dette til CD ved oppsigelse eller annen opphør av den
individuelle avtalen, herunder som følge av flytting.

Sted: Bærum

Dato: 27.06.2013

__________________________________________
For Canal Digital Kabel TV AS

____________________________________________
For ÅSJORDET HUSEIERFORENING
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