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CVR. nr.:
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Telefon 8830 3030
Fax

8813 1590

www.stofa.dk
Initialer: Kundecenter Nord
Dato: 1. februar 2015

VALG AF TV-PROGRAMPAKKE
Velkommen som kunde hos Aalborg–Nørresundby Antenneforening.
Du har nu mulighed for at se alle tilgængelige tv-programmer, der udsendes fra Aalborg–
Nørresundby Antenneforening. På vedlagte programoversigt finder du en oversigt over
programpakkerne samt priser derpå.

Du skal indsende vedlagte pakkevalgskort med dit valg af
programpakke eller udmelding inden den angivne dato. Såfremt du
ikke vælger en programpakke eller udmelding, vil du automatisk
blive skiftet til pakke 1.
Der er i din ejendom en kollektiv tv-aftale mellem Aalborg–Nørresundby Antenneforening og
din udlejer/forening. Stofa står som administrator af denne aftale og opkræver derfor
abonnementet direkte hos dig.
Aftalevilkår for Aalborg–Nørresundby Antenneforening er vedlagt dette brev - disse er
accepteret ved indflytning. Pakkeskifte eller udmelding i forbindelse med dette valgkort er
gratis. Ønsker du efterfølgende at skifte programpakke opkræves du pt. 199,- v/opgradering
og pt. 299,- v/nedgradering og ønsker du at blive udmeldt eller tilmeldt, opkræves du et
gebyr på kr. 450,-.
Yderligere informationer om Aalborg–Nørresundby Antenneforening kan findes på vores
hjemmeside www.an-tv.dk.
Som medlem af Aalborg-Nørresundby Antenneforening har du mulighed for at få internet,
digitalt tv og telefoni igennem dit antenne-stik. Mere information om disse produkter kan
findes på www.stofa.dk eller telefonisk hos kundeservice på 88 30 30 30.

Med venlig hilsen
Aalborg–Nørresundby Antenneforening

Jeg ønsker følgende tv-programpakke leveret via Aalborg–Nørresundby Antenneforening:
Programpakke 3 som p.t. koster kr. 5.868,- pr. år
Programpakke 2 som p.t. koster kr. 3.228,- pr. år
Programpakke 1 som p.t. koster kr. 1.548,- pr. år

Fravælger kabel tv, ønsker udmeldelse
Priserne er gældende pr. 1/1-2013
Valg af programpakke skal senest være Stofa i hænde d.16/1-2013
Besvarelse skal returneres i den vedlagte svarkuvert inden ovenstående dato.

Har du Stofa Bredbånd, Telefoni eller SmartTV fra en tidligere adresse, der skal flyttes til
den nye adresse, skal du kontakte Stofas kundeservice telefonisk på 88 30 30 30 eller via
kontaktformularen på www.stofa.dk.

Du bedes venligst oplyse os dit telefonnummer og din fødselsdato
Kundenummer:

«Customer_No_»

Fødselsdato:

-

(Ved PBS-tilmelding SKAL CPR-nummer udfyldes)*

Navn:

«Name»

Adresse:

«Address»

Husnummer:

«Street_Number»

Etage:

«Floor_No» Side/lejl.nr.: «Orientation_Code»

Postnummer:

«Post_Code»

By:

«City»

Telefon/mobilnr.:
e-mail: _______________________________________
 Stofa må tilmelde mig det månedlige nyhedsbrev Stofa e:news.
 Stofa må kontakte mig telefonisk med tilbud på vores andre produkter.
* Tilmelding til betalingsservice
(PBS):
Ved tilmelding til PBS sparer du 39,- I
faktureringsgebyr på hver faktura.

Bank reg.
nr.:

Konto nr.:

Aftalevilkår for Aalborg – Nørresundby Antenneforening på kollektiv tilsluttet adresser.
1.

Som abonnent hos Aalborg Nørresundby Antenneforening (AN-TV) forpligter jeg mig herved til at betale den til enhver tid
gældende abonnementsafgift inkl. Programafgifter, KODA- og CopyDan-afgift i henhold til gældende prisliste. Priser og
afgifter reguleres i henhold til valgte programpakke. Abonnementet ekskl. Program- og ophavsrettigheder vil blive reguleret jf.
Danmarks statistik (prisindeks).
Bliver fremsendte pakkevalgskort ikke returneret, opkræves der for programpakke 1.
Fremtidige pakkeskift kan ske til løbende måned plus en måned og andrager det til altid gældende gebyr (pt. kr. 199 ,v/opgradering og 299,- v/nedgradering inkl. moms).
Beløbet betales kvartårligt forud ved benyttelse af tilsendte giroindbetalingskort eller tilmelding til PBS.
Betalingsperioden starter fra det tidspunkt, der er signal hos abonnenten.
Abonnementsaftaler der ikke betales via PBS opkræves et faktureringsgebyr på kr. 39,-

2.

Abonnementsafgiften er løbende betaling til dækning for programforsyningen. Aalborg Nørresundby Antenneforening
fremfører signaler for radio- og Tv-programmer, for tiden i et omfang som beskrevet i gældende programoversigt.
Abonnementsafgiften skal endvidere dække service og vedligeholdelse af hovedstation, hoved- og undernet, administration
samt forrentning og afskrivning af antenneanlægget.
Abonnementsafgiften kan således tjene til betaling af fremtidige ændringer, forbedringer eller udvidelse af antenneanlægget,
herunder udvidelse af programmuligheder og antenneanlæggets køb af eksisterende usolgte tilslutningsmuligheder.
Drift og service af anlægget omfatter endvidere en vagtordning i tidsrummet fra 08.00-24.00 på alle ugens dage. De kan
kontaktes på 88303030.

3.

Ved eventuel manglende betaling af abonnementsafgift vil skriftligt påkrav blive fremsendt, og abonnenten betaler
omkostningerne herved. Såfremt betaling ikke er sket efter påkrav, vil abonnenter blive frakoblet anlægget. Fornyet tilslutning
vil først ske, når restancen er berigtiget, og omkostningerne ved fra- og tilkobling er betalt (p.t. kr. 495,- inkl. moms). I tilfælde
af restance tillægges morarente i henhold til rentelovens regler samt rykkergebyr.

4.

Kollektivkontrakten kan kun opsiges skriftligt af udlejer efter 3 måneders tilslutning med 1 måneds varsel til en
betalingsperiodes udløb. Fra AN-TV’s side kan kollektivkontrakten opsiges uden varsel i tilfælde af manglende betaling ifølge
kollektivkontrakten. Kontrakten er personlig for udlejer og gælder kun på den ovenfor anførte adresse. AN-TV forbeholder sig
ret til at transportere denne kontrakt til tredjemand.

5.

Ændringer i indvendig installation må kun udføres af AN-TV eller af personer bemyndiget dertil af AN-TV. Abonnenten kan
ikke nægte de pågældende adgang til at efterse installationerne og foretage prøvemålinger.

6.

AN-TV påtager sig ikke erstatningsansvar for mangler ved betjening eller for afsavn og ulemper forårsaget ved fejl eller
forstyrrelser i anlægget. I tilfælde af force majeure (hvortil regnes strejke, lockout, brand- og sneskader samt offentlige
indgreb), senderudfald, kabelfejl eller hændelige uheld, er AN-TV ikke forpligtet til at yde nogen reduktion i
abonnementsafgiften, selvom forbindelsen har været afbrudt i kortere eller længere tid. Såfremt en fremsat reklamation over
anlægget skyldes egne defekte modtagere eller forhold, som ikke skyldes anlægget, betales tilkaldelsen med minimum 1
teknikertime (p.t. kr. 199,- inkl. moms) plus kørsel.

7.

Abonnenten bekræfter ved ibrugtagning at have modtaget disse vilkår til kontrakten

8.

Eventuelle krav om afgiftsbetaling efter ophavsretslovgivningen er AN-TV uvedkommende.

9.

Ved ejerskab er følgende gældende: AN-TV ejer antenneanlægget frem til fordelingsstanderen, mens udlejer er ejer af
tilslutningen fra fordelingsstander og til tilslutningsdåse.

10. Betalingsterminer på kabeltv:
1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal

Januar – Marts
April – Juni
Juli – September
Oktober – December

Forfald i december før kvartalets start.
Forfald i marts før kvartalets start.
forfald i juni før kvartalets start
forfald i september før kvartalets start

