Abonnementsvilkår Kabel TV- Sogn Service AS
1.0 AVTALENS OMFANG
1.1. Avtalen består av denne avtalens forside med vedlegg samt pkt. 1.0-10.2 som følger nedenfor, og
omfatter et abonnement på kabel-TV tjenester fra Sogn Service AS (siden kalt operatøren), ved at
kundens kabelnett tilknyttes operatørens kabelanlegg.
Operatøren skal inneha nødvendig tillatelse til å anlegge og drive overføringsnett for kringkasting slik
at de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter tilsier.
2.0 PRIS PÅ ÅRSABONNEMENTET
2.1 Dersom offentlige avgifter for de ytelser som følger av denne avtalen forhøyes/pålegges
operatøren, har han rett til å endre abonnementsprisen tilsvarende. Begge parter kan kreve regulering
av vederlaget i forhold til endringer i avgifter som pålegges av tredje part, dersom disse er direkte
knyttet til avtaleforholdet.
2.2 Gjeldende priser fremgår av første side. Abonnementsprisen kan reguleres hvert år.
2.3 Ekstra montert(e) antennekontakt(er) innenfor en og samme husstand betales særskilt, men fører
ikke til forhøyelse av pris på tilknytningen eller årsabonnementet.
2.4 Gjennom årsabonnementet betaler kunden de til enhver tid gjeldende avgifter for de TV-kanaler
som mottas, samt vederlag for opphavsrettigheter i den utstrekning operatøren er ansvarlig for
innbetaling av disse i.h.t. inngåtte avtaler.
3.0 REGULERING AV SERVICE OG VEDLIKEHOLD PÅ DEN ABONNENTEIDE
DELEN AV NETTET
3.1 Kunden bestemmer hvem som skal uføre autorisert service/vedlikehold på den abonnenteide
delen av kabelnettet. Operatør utfører service/vedlikehold hvis ikke annet er avtalt. Kunden er
ansvarlig for nødvendig oppgradering av den abonnenteide delen av nettet i hht de til enhver tid
gjeldende krav i offentlige forskrifter.
3.2 Oppsigelse av eventuell avtale med operatør om service og vedlikehold på den abonnenteide
delen av nette har ingen innvirkning på abonnentavtalen og omvendt.
4.0 ENDRINGER I UTVALGET AV KRINGKASTINGSSIGNALER
4.1 Regulering av TV kanaltilbudet følger Kringkastingslovens kap. 4 av 2. februar 1996, og
forskrifter gitt i medhold av denne. Eventuelle endringer i lov og forskrifter vel medføre at avtalen
mellom partene kan endres tilsvarende. Pkt. 4.2 nedenfor gjelder ikke for formidlingspliktige TV
kanaler.
4.2 Operatøren kan i henhold til gjeldende lovgivning undersøke hvilke TV kanaler kundene ønsker
formidlet i kabelnettet, og plikter å gjennomføre kundenes valg i samsvar med deres prioriteringer.
4.3 Kunden og operatøren kan klage over avgjørelser som gjelder valg av tjenester til Statens
medieforvaltning.
5.0 KUNDEN OG OPERATØRENS PLIKTER
5.1 Det må kun benyttes godkjent apparatkabel med godkjente tekniske spesifikasjoner. Dersom
Kunden er i tvil om apparatkabelen er godkjent kan operatøren kontaktes.
5.2 Dersom det foreligger serviceavtale skal det gis full adgangsrett til eiendommen for service og
vedlikehold for operatøren. Det gjelder også frakoblede kunders/husstanders eiendom, der dette har
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betydning for framføring av signaler til andre.
5.3 Serviceutrykning ved feil dekkes av det årlige abonnements-vederlaget. Med mindre feilen
skyldes feil fra kundens side, skade som påføres anlegget ved bygningsmessige forandringer eller
oppussing, brann, vannskade, lynnedslag og lignende. Serviceutrykning som skyldes feil på kundens
mottakerapparat eller apparatkabel dekkes ikke av abonnementsvederlaget og må dermed betales av
kunden.
5.4 Ved utskifting av deler i kundens nett under service og vedlikeholdsarbeidet dekkes kostnaden
av kunden hvis ikke annet er avtalt.
5.5 Operatøren har rett til å fremføre jord- eller luftkabel for sitt kabelnett fram til andre kunder eller
eiendommer fra/over kundens hus eller eiendom. Kunden kan bare kreve vederlag for slik fremføring
dersom denne må anses som særlig belastende for eiendommen. Arealer som blir benyttet settes i
stand av operatøren som også plikter å ta hensyn til kundens ønsker når det gjelder inngrep på
eiendom/bygningen. Operatøren er bare erstatningspliktig for økonomiske tap dersom det er utvist feil
eller forsømmelser fra operatørens side i anledning forhold som lå innenfor dennes kontroll. Kunden
plikter etter dette å medvirke til at det ikke blir lagt hindringer i veien for
fremføring/service/vedlikehold av operatørens kabelnett på kundens eiendom. Kunden har rett til å
omlegge eller gjøre endringer i den abonnenteide delen av nettet. Ved disposisjoner over
abonnentnettet må det på forhånd sørges for at disse ikke vil påføre operatørens kabelnett eller øvrige
abonnenter forstyrrelser eller skade. Abonnenten er ansvarlig for enhver skade eller ulempe overfor
operatøren eller andre abonnenter som slike disposisjoner måtte medføre.
5.6 Kunden samtykker i at operatørens rettigheter etter pkt. 5.5 kan tinglyses som heftelser på
kundens eiendom.
5.7 Kunden har ikke adgang til å videresende de tjenester som mottas fra operatøren til husstander
som ikke omfattes av denne avtalen.
6.0 VARIGHET
6.1 For individuelle kunder varer abonnementsavtalen i 1. – ett - år fra det tidspunktet
tilknytningen finner sted og fornyes deretter automatisk for 1. – ett - år av gangen, hvis den ikke sies
opp skriftlig av en av partene senest 3 måneder før avtalens utløp. Det samme gjelder for andre kunder
(borettslag mv) hvis ikke annet er avtalt i vedlegg til kontrakten.
6.2 Det betales omregistrerings- eller gjenoppkoblingsgebyr for ny abonnementskontrakt på en
tidligere utført tilknytning jfr. pkt. 9.2
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