HYRESAVTAL DIGITALT EXTRA TILLÄGGSPAKET (DVB-C)
OBS !!! Detta Utbud finns i följande nät, Irsta, för att kunna beställa detta utbud krävs ett aktiverat abonnemang på det analoga
Grundutbudet, för aktuellt pris kontakta Telebyn.

Kundnr hos Telebyn:_______________________________

Alla frågor om boxar samt modellbeteckning är för att ni ska få rätt sorts kort vid beställning
Namn:__________________________________________Personnr:______________________________________
Adress:_________________________________________ Postnr/adress:__________________________________
Telnr Hem:______________________________________ Mobil:________________________________________
Vid beställning av HD kanaler Ange Dekoder Nr/CI + Modulnr __________________________________________
Fristående Box/Dekoder Ange Tillverkare samt modell_________________________________________________
Vid platt-TV Ange typ av CA Modul (Conax eller Cryptoguard) _________________________________________
Mailadress :___________________________________________________________________________________
Kortnr (fylls i av Telebyn)________________________________________________________________________
Kort nr 1. Pris f.n. 21kr/mån (inkl.moms) avser Kort/Kodningsavgift. Samt engångsavgift 250 kr.
JUST NU, 150kr engångsavgift på kort nr1 ! Gäller tills vidare
Kort nr 2,3 osv Pris f.n. 9kr/mån (inkl.moms) avser Kort/Kodningsavgift. Samt engångsavgift 150 kr. Max 4st Extrakort
( Pågående inbetald avgift = uppsägningstid, gäller alla abonnemang )
ProgramPaket (alla priser inkl. moms). OBS !! På alla paket tillkommer kortavgiften 21 kr. Alla paket faktureras kvartalsvis i förskott:
 Grundpaket Digitalt Ingår i Kortavgiften 21kr : TV3, Kanal 5, , Sjuan, Viasat TV8, Kanal 9, ViasatTV10,TV11,TV12HD***,TV4fakta,
Discovery***, Animal***, Eurosport 1 HD***, Eurosport 2 Sv HD***. National Geographic*** Min 3 månaders avtalstid.
Antal extrakort med grundpaket. Engångskostnad 150 kr tillkommer/kort samt kortavgift 9kr/mån. __________(max4st)
15 kr/mån/kort Turner Paket: TNT, Boomerang, CNN Min 3månaders avtalstid. Alla kanalerna kräver en HD mottagare.
39 kr/mån/kort Disney Paket: Disney Channel, Disney XD, Disney Junior. Min 3månaders avtalstid
19 kr/mån/kort 2,3,4 Engångsavgift 150kr Tillkommer/kort samt kortavgift 9kr/mån. Antal extrakort _____st
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Programpaket Viasat. Erbjudande: 2 månader fritt vid 12 mån abonnemang, 2 månader i ordinarie fakturering tex feb-mars, maj-juni,
erbjudandet gäller tills vidare. ViaPlay ingår i abonnemanget (speglar innehållet i Kanalpaketet)
399 kr/mån Viasat Sport Paket (Viasat Sport,Motor,Fotboll, Hockey, även i HD**,TV3 Sport HD** Viasat Sport Premiere HD**)

219 kr/mån Viasat Filmpaket ( Viasat Film Premiere, Series, Action ,Family, Hits vissa kanaler även i HD**)
469 kr/mån Viasat Film+Sport, vissa kanaler även i HD**
På ovanstående paket kan man även ha s.k. Extrakort. 99 kr/mån/Extrakort 1
På ovanstående paket kan man även ha s.k. Extrakort. 0 kr/mån/Extrakort 2,3 ____________st
På Extrakorten tillkommer även Engångskostnad 150kr samt kortavgiften 9 kr/mån.
*Enstaka kanaler
129 kr/mån/kort Viasat Golf
På Viasat Golf kan man även ha s.k. Extrakort. 49 kr/mån/Extrakort 1.
På Viasat Golf kan man även ha s.k. Extrakort. 0 kr/mån/Extrakort 2,3. Antal Extrakort___st
Engångskostnad 150kr tillkommer+kortavgift 9kr/mån på Extrakort
20 kr/mån TV4 Sport HD samt TV4 Guld. Denna kanal kräver en HD mottagare för att kunna ses, även inbyggd i tv går bra.
Extrakort ej möjligt, fullpris på kort 2,3 osv 3 månaders avtalstid
*= Viasats kanaler har 12 månaders avtalstid. Därefter är det 3 månader avtalstid.
**= HD kanaler kräver en separat HD mottagare/ eller en platt-tv som klarar CI+ samt har en CI+ Modul Cryptoguard.
***= Sänder i HD, kräver en HD mottagare
Jag vill köpa en CI+ Modul Cryptoguard av Telebyn för 695kr
Jag vill köpa en Cryptoguard HD Box Dilog DCT 280 HD av Telebyn för 1400kr, förberedd för hårddisk.
Jag vill köpa en Cryptoguard HD Box Dilog DC 230 HD av Telebyn för 1000kr, ej förberedd för hårddisk.

OBS !! Vid tecknande av Viasats abonnemang som startar mitt i en månad tillkommer fakturaavgift på 50kr. OBS !! Väljer
man att starta den 1a i en månad slipper man det
Jag har läst och härmed Godkänns avtalsvillkoren:

Datum_______________________________________

Datum_______________________________________

_____________________________________________
Abonnent

_________________________________________
För Telebyn

Avtalet är upprättat i 2 exemplar av vilka vardera parter har tagit 1 exemplar. Med reservation för eventuella felskrivningar

Allmänna villkor, Anslutningsavtal för programpaket (gäller från 2012-12-01, tills vidare)
1.

Avgifter

På omstående sida anges gällande avgifter vid avtalets ingående.
Programinnehåll, programpaketering och abonnemangsavgifter kan komma att ändras, dock ej under pågående
betalningsperiod (undantag enligt nedan).
Telebyn Kabel-TV ( i villkoren kallat bolaget) har rätt att uttaga en vedertagen faktureringsavgift/kortavgift.
Bolaget har rätt att justera avgifterna från den dag följande oförutsedda kostnadsökningar inträffat:
- införande eller höjning av avgifter till programbolag och/eller
- skatter eller andra pålagor.
Priserna kan justeras även av annan orsak och prisjusteringen gäller då från nästkommande betalningsperiod, aktuell prislista finns på bolagets hemsida.
Kunden har ångerrätt om bolaget meddelas inom 14 dagar från beställning, ångerrätten gäller inte under den tid som programtjänsten nyttjats.
Bolaget förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning före eller under avtal om abonnemang.
Betalning skall ske i förskott i perioder som överenskommits enligt detta avtal. Vid försenad betalning har bolaget rätt att debitera
dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift. Påminnelseavgift f.n. 50kr
Bolaget har rätt att ta ut en avgift om utbudet via detta avtal behöver inaktiveras/aktiveras p.g.a . utebliven betalning. Återaktivering av kort sker snarast när Bolaget
ser att full betalning erlagts. Avgiften för återaktivering påförs på nästkommande faktura. F.n. 150kr

2.

Uppsägning/ändring

Abonnenten äger rätt att med 3 månaders uppsägningstid säga upp abonnemang om ej annat specificerats på detta avtals förstasida. Uppsägningen skall ske skriftligen.
Ett abonnemang som sägs upp, upphör att gälla vid det kvartalsskifte som inträffar närmast (eller den längre tid som finns angiven i avtal) efter uppsägning. Har inte
betalning kommit in till bolaget senast på förfallodagen har bolaget rätt att stänga av programkortet till dess full betalning sker. Bolaget har rätt att säga upp
abonnemang med omedelbar verkan, t.ex. vid obetalda avgifter.
Bolaget bekräftar förändrat abonnemang och ny avgift i samband med nästa faktura eller i särskild information.
Bolaget kan ändra eller ta bort program ur programpaketen, även hela programpaket kan försvinna ur utbudet. Sker sådan ändring har kunden rätt att säga upp avtalet
till den dag då ändringen träder i kraft.
Uppsägning från bolagets sida skall ske skriftligen med minst 30 dagars varsel.

3.

Leverans

Bolaget svarar för leverans av programutbudet och förbinder sig att så snart som möjligt åtgärda uppkomna fel.
Abonnenten får ej vidaredistribuera programutbud eller enstaka kanaler utanför det som betraktas som abonnentens lägenhet och eller lokal.
Bolaget fritar sig ansvaret för konsekvenser vid s.k. offentlig visning såsom avgifter till upphovsman samt Stim mm.
Bolaget fritar sig även ansvaret om abonnent återsänder kanaler via ett öppet datanätverk och abonnenten blir själv ansvarig gentemot programbolagens eventuella
krav.

4.

Programkort

Abonnenten ansvarar för programkort som abonnenten köpt av bolaget. Om programkort skadats, förlorats eller förstörts
skall kunden ersätta bolaget vid utbyte av kort, samt meddela det till bolaget snarast. Pris enligt gällande prislista.

5.

Ingående av abonnemang

Abonnemangsavtal ingås genom att abonnenten betalar avgift enligt första faktura, hämtar ut dekoder/kort på Posten eller annat utlämningsställe eller erhåller
dekoder/kort genom hemfrakt, såvida inte parterna undertecknat skriftligt avtal eller muntlig inspelad avtalsaccept mellan bolaget och abonnenten.

6.

Befrielsegrunder

Bolaget svarar inte för skada eller fel som uppkommer utanför bolagets kontroll. Bolaget svarar heller inte för brist eller försening som beror på omständigheter som
bolaget skäligen inte kan råda över. Bolaget är i övrigt inte skyldig att utge någon ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada som kan hänföras till
programinnehållet.
Bolaget är i inget fall skyldig att utge ersättning enligt detta avtal till högre belopp än vad abonnenten betalt bolaget enligt detta avtal för den period ersättningen
avser.

7.

Överlåtelse

Bolaget har rätt att överlåta detta avtal till annan. Abonnenten får ej utan bolagets skriftliga medgivande överlåta detta avtal på annan.

8.

Ändringar och tillägg

De allmänna villkoren kan ändras av bolaget. Sådan ändring skall meddelas på bolagets hemsida 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

9.

Tvist

Tvist mellan Abonnenten och bolaget skall i första hand lösas genom överenskommelse och i andra hand avgöras av Allmänna
Reklamationsnämnden om nämnden är behörig att pröva frågan och tvisten lämpar sig för nämndens prövning, eller av allmän domstol.

10. Personuppgifter
Bolaget avser att behandla kundens personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt
marknadsföra koncernens och dess samarbetspartners varor och tjänster. Kunden äger rätt att från bolaget få information om behandling av de personuppgifter som
berör kunden. Bolaget äger rätt att registrera alla uppgifter om kunden, som denne lämnar till bolaget, registrera uppgifter som kan hämtas ur offentliga register, att
samköra alla registrerade uppgifter och ta fram rapporter där en eller flera registrerade uppgifter ingår, t.ex. för att kunna ge erbjudande om varor eller tjänster till
kunden, att lämna rapporter tillsamarbetspartners för att dessa genom direkt marknadsföring skall kunna ge erbjudande om varor eller tjänster till abonnenten. Med
registrering menas lagring, bearbetning, ändring och användande av uppgifterna, oavsett medium. Erbjudanden om tjänster eller varor kan göras via post, internet, fax
eller annat sätt.

11. Övrigt
Alla belopp i detta avtal är angivna inkl moms.

