
ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Hjo Energi AB KABEL-TV VILLA, 2021-06-16 
 
 1. Allmänt  
1.1 Allmänna avtalsvillkor gäller för produkten Hjo Energi Kabel-TV för villa.  
1.2 Produkten Hjo Energi Kabel-TV förutsätter att kunden har en anslutning till Hjo Energi stadsnät med 
tillhörande allmänna avtalsvillkor. 
 
2. Kundens åtagande  
2.1 Nyttjande av kabel-TV  
Kunden får endast använda Hjo Energi kabel-TV för privat bruk och enligt avtalade villkor. Privat bruk innebär att 
tjänsten får användas för eget bruk men inte användas i kommersiellt syfte. Vidareförsäljning av tjänsten är 
förbjuden.  
 
3. Leverantörens åtagande  
3.1 Tillhandahållande av kabel-TV  
Leverantören åtar sig att på de villkor som skriftligen har avtalats mellan parterna och i enlighet med vad som 
framgår av dessa allmänna avtalsvillkor tillhandahålla kabel-TV till kunden samt avhjälpa fel efter anmälan från 
kunden.  
Kunden är införstådd med att leverantören inte svarar för, eller garanterar TV-kanalernas tekniska kvalitet, 
programinnehåll eller eventuella förändringar som beslutas rörande TV-kanalerna.  
 
4. Avgifter  
4.1 Följande avgifter tillämpas:  
Löpande periodiska nyttjanderättsavgifter ska erläggas för analogt basutbud enligt vid var tid gällande prislista. 
Analogt basutbud enligt kanalplan redovisas på hemsida www.hjoenergi.se. 
De löpande nyttjanderättsavgifterna faktureras i efterskott. Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt om ej 
annat avtalats. Vid förändring av programutbud och/eller prislista skall kunden skriftligen aviseras minst 30 dagar 
innan den nya avgiften träder i kraft. Prisändringar till följd av ändrade skatter eller av statlig myndighet 
föreskriven avgift får ske och kan genomföras utan föregående underrättelse. Med skriftligt meddelande avses 
här annonsering på leverantörens hemsida.  
 
5. Användarbegränsningar  
Samtliga immateriella rättigheter, såsom exempelvis nyttjanderätt, upphovsrätt, patent och varumärken, till 
utbudet och utrustningen tillhör leverantören eller leverantörens respektive tillståndsgivare. Kunden får endast 
utnyttja utbudet och utrustningen för enskilt bruk. Kundens nyttande av utrustningen och utbudet begränsas 
såväl av villkoren i detta avtal som bestämmelser i gällande lag/rätt. Kunden har inte rätt att vare sig direkt eller 
indirekt vidareförmedla utbudet till annan. Kunden har inte heller rätt att tillgodogöra sig utbudet utan att betala 
gällande avgift till leverantören. Brott mot vad som anges i denna punkt skall anses som ett väsentligt avtalsbrott 
och ger leverantören rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal varvid leverantören har rätt att 
omedelbart göra utrustningen obrukbar för kunden eller på annat sätt förhindra fortsatt avtalsbrott eller intrång i 
de immateriella rättigheter som omfattas av detta avtal.  
 
6. Avtalstid  
6.1 Avtalstid och uppsägningstid  
Avtalstid för basutbud är löpande med 1 kalendermånads uppsägningstid för kund. 
Leverantör har 3 månaders uppsägningstid. 

 

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. 

 
 
7. Uppsägning  
Uppsägning ska ske skriftligen med underskrift av kunden och skickas till leverantören med vanlig post, 
elektronisk post. 
 
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. Programutbud  
Beroende på vald tjänst ingår programutbudet enligt specifikationen nedan: 

    
 

TV-kanaler Digita
l 

Analo
g 

SVT 1  •  •  

SVT 2  •  •  

TV3  •  •  

TV4  •  •  

Kanal 5  •  •  

TV6 •  •  

Sjuan •  •  

TV 8  •  •  

Kanal 9  •  •  

TV 10 •  •  

Kanal 11 •  •  

TV 12 •  •  

BBC World News •  •  

Discovery  •  •  

Eurosport 1 •  •  

SVT24 •  •  

SVT 
Barnkanalen/Kunskapskanalen 

•  •  

Axess TV •   

 


