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Allmänna villkor Kabel-TV.     2016-06-28 
 
 
§ 1 Prisreglering 

Ändrar programleverantör avgifter för programutbud, kommer motsvarande förändring förändra utdebiterat pris. Ändringar 
på program eller dess avgifter och prisjusteringar på kabel-tv-nätet §9 aviseras med 30 dagars varsel. 
 

§ 3 Betalningsvillkor 
Sker inte betalning i rätt tid debiterar vi dröjsmålsränta med referensränta +8% från ffd. 
 

§ 4  Skatter och särskilda avgifter 
 Om HEAB:s kostnader för leveransen ändras genom särskild skatt, av myndighet föreskriven avgift, ny eller ändrad 

lagstiftning/förordning eller genom annan åtgärd från det allmännas sida skall priser och avgifter i detta avtal justeras i 
enlighet med kostnadsändringen. För leveransen gäller vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt. 
I det fall värdena enligt § 2 ovan ej längre utges eller grunderna för dess beräkning nämnvärt ändras, skall de ersättas med 
andra likvärdiga värden. 
 
 

§ 6 Uppsägning kabel-TV 
Avtalet gäller tills vidare med 3 månaders uppsägning från Hjo Energi AB sida. 

 
 Bägge parter har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om: 

• motparten inställer sina betalningar eller blir försatt i konkurs eller hamnar i obestånd. 
• motparten gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott som inte upphör eller på annat sätt åtgärdas inom trettio dagar från 

skriftlig anmodan. 
• kunden avflyttar från leveransadress. 

 
§ 7 Avtalsöverlåtelse 

Detta avtal får inte överlåtas utan den andra avtalspartens skriftliga medgivande.  
 

§ 8 Tvist 
Tvist rörande detta avtal, dess tillkomst eller tillämpning och annan tvist härrörande till rättsförhållande i anledning av detta 
avtal skall avgöras inför svensk domstol eller inför skiljemän, enligt gällande lag om båda parter är överens därom. 
 
 

§9 Löpande kostnad för anslutning till det gemensamma kabel-TV-nätet samt gällande analoga 
programutbud och dess avgifter redovisade totalt. 

    

TV-kanal  
TV 1 
TV2 
TV3 
TV4 
Kanal 5 
TV6 
Sjuan 
TV 11  
Kanal 9  
SVT kunskapskanal  
Eurosport 
TV 10  
TV 12 
TV4 Fakta  
Discovery 
SVT24/Barnkanal 
BBC 
TV8 
Kr/månad inkl. moms:  149,00 

 


