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Anslutningsavtal nr......................

Mellan BCS Network AB, härefter kallad Network, och
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härefter kallad Kunden, har idag följande avtal träffats att gälla från undertecknande
till och med 2002-05-31.
~

Network förlägger och förvaltar ett kabel-TV-nät åt Kunden att nyttja för TV- och
satellitmottagning i fastigheten på ovan nämnda adress. I anslutningsavtalet ingår
Kanal 1, TV2, YLE-Stockholm samt radioprogram, för endast 150 kronor per år.
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Anslutningsavgiften är 6.490:- per fastighet/hushåll inklusive mervärdesskatt.
Betalning sker till bankgiro nr. 5668-6876
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2.600:- (40%) utgörande delbetalning av anslutningsavgift som erlägges efter
medelande om installationsstart.
2.900:- (45%) utgörande andra delbetalningen som erlägges senast 10 dagar efter att
kunden erhållit bild.
990:- (15%) utgörande slutbetalning av anslutningsavgift erlägges senast 10 dagar
efter godkänd besiktning. Besiktning utföres av Network och kund gemensamt.
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Angående förläggning av kabel. D Jag vill ha luftkabeL
.181 Jag gräver själv ner kabeln.
D Jag vill ha hjälp med grävning av kabel.
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I anslutningsavgiften ingår allt material, installation av el-anslutningar och

grävning för kabel som korsar väg.
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10 års garanti lämnas på signalnivå enligt Svenska Elektriska Kornmissionens
norm, SEK. SS 447 05 12. Besiktning skall ske, senast 14 dagar efter slutförd
installation, gemensamt av Network och Kunden.
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I övrigt gäller ramavtal av den 20 december 1990 mellan BCS Network AB och

skarpnäcks Trädgårdsstadsförening .
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav vardera parten tagit sitt.
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ALLMÄNNA VILLKOR - ANSLUTNINGSAVT AL
1. Leverans av TV-program
Network åtager sig att till J<unden, leverera
satellitsända TV-program samt CA-utbud i den
omfattning som framgår av separat abonnemangsa v ta l. Mottagningsutrustningen, kabelnät samt på
fastigheten monterat kablage förblir Network's
egendom. Network kan komma att modernisera de i
nätet ingående komponenterna för att upprätthålla
e n god sändningskvalitet. Modernisering eller
utbyggnad som genomförs på Kundens uppdrag och
som inte är nödvändig av kvalitetsskäl kan komma
att påverka abonnemangsavgiften.
2. Aganderätt
Network skall märka installerad utrustning på ett
sådant sätt att det klart framgår att Network har
äganderätten till utrustningen, från huvudcentralen
fram t.o.m. trunkförstärkare före fastighetsnätet
Fastighetsnätet övergår i föreningens ägo efter
avtalstidens slut.
3. Anläggningen
All kabeldragning och installation av därtill hörande komponenter fram till och med ett antennuttag i respektive hushåll skall utföras av Network i
samråd med Kunden.
4. Service
Underhållsservice utföres kostnadsfritt under tiden
08.00- 16.00 mändag - fredag, ej helgdagar eller andra arbetsfria dagar. Unde rhåll på annan tid samt
jour tillhandahålls till vid varje tillfälle gällande
priser. Felservice inleds senast 24 timmar efter felanmälan.
5. Ansvar.
Vid ev. skador/skadegörelse på centralantennätet
och därtill hörande utrustning, som är lokaliserad i
Kundens fastighet står Kunden för detta.
6. Utträde
Fastighetsägare, som tecknat abonnemangsavtal,
förbinder sig att vid eventuell överlåtelse av fastigheten att informera d en tilltänkte förvärvaren
om detta avtal samt verka för att denne träffar avtal med Network angående mottagning av satellit
sända TV-program. Fastighetsägaren skall senast
14 dagar före överlåtelsen underrätta Network om
ägarbyte. Om totala antalet anslutna till
abonnemangsavtalet inom området, p.g.a. att nya
ägare av fastigheter inte ansluter sig till
abonnemangsavtalet, kommer att understiga 60 %
av de vid avtalets tecknande hushållen kan
Network komma att justera abonnemangsavgiften.
7. Grävning
Grävning för och nedläggning av kabel mellan antenn och kvarteren ombesörjes och bekostas av
Network. Mellan huskropparna monteras luftkabel
av Network. Bergsschakt ingår ej. Vid förekomst av
berg i dagen förlägges kabeln över berget i
skyddsrör.
8. Varaktighet
Kunden ger Network rätt att förlägga samt bibehålla kabel på dennes tomt/huskropp, utan ersättning, under avtalstiden och dess förlängning.

9. Återställande av mark
Network skall återställa den av Network grävda
marken i godtagbart skick och enligt gängse normer.
10. Avtalstid.
Detta avtal träder i kraft den dag det behörigen undertecknats av Network och Kunden. Om avtalet
inte säges upp 1 är före avtalstidens utgång förlängs
det automatiskt med 5 år i sänder, varvid samma
uppsägni ngstid skall gälla för förlängningsperioderna.
11. Avtalsbrott
Utan hinder av bestämmelserna i punkten 10 ovan,
får part uppsäga detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten bryter mot bestämmelser i detta avtal och avtalsbrottet ej är av endast
ringa betydelse samt rättelse ej sker inom 60 dagar
från det att anmaning härom avgivits.
12. Ändringar
Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att
vara gällande vara skriftligen avfattade och av
båda parter behörigen undertecknade.
13. Form för uppsägning
Uppsägningen skall till den andra parten ske
skriftligen.
14. Force majeure
Ne twork är inte ansvarigt för avbrott eller inskränkningar som beror på arbetskonflikt eller
omständigheter utanför Network's kontroll såsom
exempelvis lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, beslut av
programbolag, satellithaveri, elavbrott, ogynnsamma väderförhållanden eller annan sådan
omständighet.
15. Dröjsmålsränta
Vid dröjsmål med erlägga nde av betalning enligt
de tta avtal skall Kunden avlägga en avgift om 35
kronor för varje betalning som inte erlagts i tid,
jämte ränta på förfallet belopp med en räntesats som
vid varje tillfälle överstjger gällande diskonto med
8 procentenheter, till dess betalning sker. Om förfal let belopp inte betalas inom en (1) månad från förfallodagen äger Network rätt att stänga ut Kunden
från systemet. Vid återinkoppling utgår en avgift
med 650:-.
16. Överlåtelse
Ne twork är berättigat att överlåta sin rätt till
detta avtal, varvid Network skall underrätta
kunden härom, före sådan åtgärd.
17. Tvister
Tvister i anledning av detta avtal liksom rörande
giltigheten, tillämpningen eller tolkningen av det
samma skall avgöras av doms tol om inte parterna
överenskanuner om annat.
18. Nyttjanderätt
Network äger exklusiv nyttjanderätt till centralantennätet och skall lämna godkännande innan
ingrepp utföres i nätet.
19. Länk- och huvudcentralplats
Network äger servitutsrätt på mottagningsutrustning, länk och huvudcentralplats enligt
särskilt upprättat avtal.

