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Kunde: Grundejerforeningen Vildtbaneparken   Kundenummer: 20210009 

Adresse:      Antal tilslutninger: 138 

Postnummer: 2635 

(herefter benævnt ”Foreningen”) 

 

Sammenfatning af aftalen 

Aftalen er en individuel aftale vedrørende levering af digitale ydelser (TV og bredbånd) til Foreningen fra Ishøj Ny 
Antenneforening (herefter ”INAF”).  

Alle husstande i Foreningen kan benytte den individuel aftale, som Foreningen har indgået. Foreningen hæfter ikke for de 
indgået aftaler imellem den enkelte slutbruger og INAF 

De husstande, som måtte ønske det, gives mulighed for også at modtage øvrige produkter og ydelser udbudt af INAF. 
Ydelserne er nærmere beskrevet på side 2 og i bilag 3.  

Bestillings- og leveringstidspunkt 

Husstandene kan påbegynde bestilling af produkter og ydelser den 1.5.2021. 

Levering af produkter og ydelser påbegyndes den 1.6.2021. 

Varighed og opsigelse 

Aftalen løber til den 1. januar 2023. Aftalen kan dog opsiges af hver af parterne med et varsel på 6 måneder til udgangen af et 
kalenderår, jf.§ 15 i de almindelige betingelser. Således kan Aftalen tidligst opsiges til ophør d. 1. januar 2023. 

Tilslutningspunkt: 

Tilslutningspunktet skal være tilgængeligt for INAF den 15. maj 2021.  

Tilslutningspunktet er placeret på følgende lokation: (Kabelplus’s nuværende forsyningspunkt) 

Overgang fra Kabelplus til INAF 

Det er aftalt, at Foreningens lejere, automatisk bliver medlem af INAF, og at de kan beholde det tekniske udstyr leveret af 
Kabelplus (Hovedsagelig modem, CA-moduler og evt. TV-boks). Betaling for medlemskabet af INAF, er indeholdt i 
Internetprisen. Medlemmer, der kun aftager TV, betaler medlemsgebyret, der dækker bl.a. løbende vedligehold af 
forsyningsnettet til den enkelte lejlighed. 
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TV- og internetløsninger samt priser gældende fra 1.1.2021 – nærmere specificeret i bilag 2 

Individuelle TV-pakker, bredbåndsprodukter og månedlige priser: 

Produkt:  Abonnementspriser med moms (2021 priser), incl. WEB-TV:  

Grundpakke  kr 219,00 

Mellempakke  kr 389,00 

Fuldpakke  kr 485,00 

Mellempakke m bland selv kr. 389,00 

Fuldpakke med blandselv kr. 485,00 

Bredbånd:   Priserne på bredbånd er  

Bredbånd 4/4 Mbit kr. 0,00 – ved samtidig bestilling af TV-Pakke, ellers kr. 1000,00 i oprettelse. 

Bredbånd 6/6 Mbit kr. 119,00 

Bredbånd 25/10 Mbit kr. 169,00 

Bredbånd 300/50 Mbit kr. 219,00 

Bredbånd 1000/100 Mbit kr. 249,00 

BBO tillæg  kr.   39,00 

IP-telefoni  kr.   19,00 til 99,00 – se bilag 2 

 

Herudover tilbydes flere enkeltprodukter så som sikkerhedspakker, IP-telefoni, leje af TV-boks og WI-FI løsninger. 

Disse tilføjes i bilag 2. 

Priserne er de nuværende priser til medlemmerne, men kan ændres løbende. Kabelplus garanterer dog at Internet priserne 
ikke kan stige i aftale perioden 

Medlemskontingent pr. 1.6.2021: kr. 20,00 pr. måned. 

Kontaktpersoner:       

For Foreningen:    For Ishøj Ny Antenneforening 

Navn og titel: Jette Ramløse, Formand   Navn og titel:  Wagn B. Jensen 

Telefon:    Telefon:  22766050 

E-mail: jr@vildtbaneparken.dk  E-mail: Wagn Jensen <wagn_b_jensen@yahoo.dk>   

mailto:jr@vildtbaneparken.dk
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ALMINDELIGE BETINGELSER  

 

§ 1 Leverancen 

INAF’s leverance består af en de TV- og internetløsninger, der fremgår af side 1 og 2 i Aftalen samt dennes bilag 2. Leverancen forestås 
af INAF som teknisk leverandør.  

Ved Aftalen tillægges INAF ret til at levere TV- og internetløsninger via Foreningens Access net (som defineret i § 7 nedenfor) til 
husstande i Foreningen i Aftalens løbetid. Aftalen indebærer samtidig en pligt for INAF til at levere disse løsninger til de af Foreningens 
husstande, der ønsker levering.   
 
TV-pakkernes sammensætning justeres af INAF fra tid til anden i takt med markedets udvikling. INAF kan ændre pakkernes 
sammensætning og antallet af kanaler i pakkerne, herunder lade en eller flere kanaler udgå eller erstatte af andre, med forbehold for 
de begrænsninger, der følger af gældende lovgivning (”must-carry” forpligtelser og lignende). INAF vil tilstræbe, at ændringer i 
kanalsammensætningen altid varsles i god tid overfor de tilsluttede husstande og efter forudgående orientering af Foreningen, og at 
ændringerne ikke forringer udbuddet. INAF vil i nødvendigt omfang fordele informationsmateriale til de tilsluttede husstande, f.eks. i 
forbindelse med ændringer i programudbuddet.  

Såfremt den af INAF valgte TV-og Indholdsleverandør, uanset grund, vælger at afbryde leverancen, så kan INAF indgå i en tilsvarende 
leveranceaftale med en anden leverandør. Dog har Foreningen’s Lejere ret til at opsige deres abonnement omkostningsfrit, såfremt de 
ikke vil modtage TV- og indhold fra den nye leverandør. 

Den enkelte husstand tilbydes internetløsninger, jf. side 1 og 2. Signalforsyningen indeholder datatransport upstream/ downstream, 
hvorved de tilsluttede husstande tilbydes internetadgang via en kabel-modemløsning. Ejendomsretten til installerede modems 
vedbliver med at være INAF’s. 

INAF forbeholder sig ret til at justere hastigheder mm., hvis markedet ændrer sig. Den enkelte husstand har ret til at vælge en 
alternativ hastighed uden oprettelsesgebyr, hvis dette sker.  

Derudover tilbydes den enkelte husstand mod individuel tilslutning yderligere adgang til de programmer og tjenester, der til enhver tid 
afsættes af INAF. 

 

§ 2 Retten til anvendelse af anlæggets frekvensbånd 

Til brug for INAF's levering af TV- og internetløsninger anvender INAF hele Accessnettets frekvensbånd og forestår den løbende 
disponering og administration af frekvensbåndet udelukkende til TV- og internetprodukter. Dette er nødvendigt for, at INAF kan 
opfyldelse sine forpligtelser overfor Foreningen.  

 

§ 3 Fordelingspunkt og tilslutningspunkt 

INAF sikrer tilslutningen af Accessnettet til forsyningsnettet, der fører frem til Accessnettet. Tilslutningen sker i tilslutningspunktet, der 
er placeret som anført på s. 1.  

Foreningen stiller et aflåseligt rum i Foreningens ejendom til rådighed for INAF med henblik på installation af netværksudstyr mv.  INAF 
har ret til at installere teknisk udstyr efter eget ønske i det pågældende rum. Rummet må ikke samtidig anvendes til andre formål, og 
kun INAF må have adgang til rummet. INAF kan efter eget valg installere køling, overvågning mv. i rummet. 

INAF har ret til at installere/have installeret et fordelingspunkt i det pågældende aflåste rum. Et fordelingspunkt er et sted, hvor INAF 
foretager sammenkobling af Foreningens anlæg med andre anlæg og hvor INAF installerer udstyr mhp. fordeling af signaler til de 
tilsluttede husstande i Foreningen. Når et fordelingspunkt er placeret på Foreningens grund eller i Foreningens ejendom, vil INAF i 
nødvendigt omfang føre kabler fra fordelingspunktet til nærmeste offentlige areal. INAF har ret til i fordelingspunktet at foretage 
sammenkobling til andre anlæg. 
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Hvis INAF leverer til Foreningen via et allerede eksisterende Accessnet, gennemgår INAF installationen og Accessnettet nøje inden 
leverancen starter, og INAF skal i den forbindelse have uhindret adgang til samtlige installationspunkter, herunder skabe med 
fordelere, forstærkere og andet udstyr, som har med anlægget at gøre. Foreningen skal ligeledes udlevere behørig dokumentation, så 
denne kan tjekkes samtidig. Eventuel adgang til Foreningens lejemål/de tilsluttede husstande skal altid ske i overensstemmelse med 
lejelovgivningens regler.  

INAF har sammen med Kabelplus gennemgået anlægget forud for kontraktindgåelsen, og fundet anlægget i driftsmæssig 
tilfredsstillende tilstand. 

Finder INAF forud for leverancen fejl eller mangler i anlægget i forhold til gældende tekniske standarder, eller f.eks. beskadigede 
teknikskabe, har INAF ret til at kræve at disse udskiftet/repareret på Foreningens regning inden påbegyndelsen af levering. Hvis der 
mangler sædvanlig dokumentation, har INAF ret til at kræve, at denne udarbejdes for Foreningens regning.  

Tilslutningspunktet er det sted, hvor INAF’s overordnede forsyningsnet er sammenkoblet med Accessnettet, jf. hertil § 7 nedenfor.  
Dette kan – men behøver ikke – være placeret i det ovenfor omtalte Aflåste rum. 

 

§ 4 Levering og leveringstid 

Tidsplanen for påbegyndelse af bestilling og levering af produkter og ydelser fra INAF fremgår af side 1-2. Leveringstiden forudsætter, 
at eventuelt arbejde i Foreningens ejendom i øvrigt kan udføres uhindret. Leveringstiden opgives altid med forbehold for eventuelle 
forsinkelser som følge af forhold, der ligger uden for INAF's kontrol. 

Aftalen forudsætter, at de tilsluttede husstande rapporterer ændringer, tilkoblinger og frakoblinger ved brug af selvbetjening på 
INAF.dk eller ved at tage personlig kontakt til INAF VIP service. INAF opretter et VIP telefonnummer til Foreningen, som både 
administrationen og de enkelte husstande kan benytte. 

 

§ 5 Priser og betaling 

Husstanden betaler direkte til INAF (”Individuelbetalingen”). Beløbet svarer til prisen for en eller flere af INAF’s løsninger, jf. nærmere 
beskrivelse på side 1-2.  

INAF opkræver abonnementsprisen for de valgte individuelle TV-og internetløsninger hos den enkelte husstand kvartalsvis forud.  

Vilkår for tilslutning og betaling af de enkelte husstande vil følge INAF’s almindelige betingelser.   

INAF afregner afgifter (Koda/Copydan) på vegne af husstanden. 

INAF garanterer at Bredbåndsprisen på de tilbudte produkter maximalt kan stige med Nettoprisindekset, samt evt. nye skatter og 
afgifter, i hele kontraktperioden. 

 

§ 6 Ændring i priser 

Abonnementspriserne for TV- og internetløsninger indeksreguleres årligt pr. 1. januar i overensstemmelse med den almindelige 
prisudvikling på markedet. P.t. benyttes Danmarks Statistiks nettoprisindeks for oktober måned det foregående år. Udgår dette indeks, 
kan INAF vælge at regulere i henhold til andet tilsvarende indeks. INAF tager forbehold for ændringer i offentlige afgifter mv.  

INAF kan endvidere regulere priserne på TV-løsninger i forbindelse med udefra kommende pris- og omkostningsstigninger fra 
programleverandører.  INAF varsler direkte til den enkelte husstand, idet eventuelle prisændringer i tilknytning til ændring af 
internethastighed, jf. § 1, skal ligeledes varsles direkte til husstanden. 
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§ 7 Anlægget 

Anlægget, der benyttes til levering til Foreningens husstande, består af i) et forsyningsnet frem til Tilslutningspunktet (se § 3), ii) 
Tilslutningspunktet, og iii) et access-net (COAX-net), der går fra Tilslutningspunktet til første stikdåse i den enkelte beboelse (herefter 
”Accessnettet”). Herudover består Anlægget af modemudstyr i de enkelte lejemål.  

Eventuelt udstyr installeret af INAF i eller i forbindelse med Tilslutningspunktet forbliver INAF’s ejendom. Det samme gælder for 
installerede modems. 

Accessnettet er Foreningen ejendom. Indgreb i Accessnettet må i aftaleperioden kun foretages efter forudgående aftale med INAF. Ud- 
eller ombygninger af Accessnettet skal i aftaleperioden aftales nærmere med INAF, herunder hvis dette påvirker servicemulighederne 
for Accessnettet.  
 

 

§ 8 Service og fejlretning 

INAF er ansvarlig for sædvanlig service og vedligeholdelse af Foreningens accessnet. Fejlretning i den enkelte husstand efter første 
stikdåse udføres efter aftale med den enkelte husstand og for den enkelte husstands regning.  

Den enkelte husstand kan tilkalde service og foretage fejlmelding inden for de til enhver tid gældende åbningstider.  

I tilfælde af udfald af forsyningen hos mere end fem husstande søges fejlen normalt udbedret samme dag. Fejl hos en enkelt husstand 
rettes inden for normal arbejdstid, og inden for 72 timer afhængig af art og omfang. Forventet fejlretningstid oplyses ved fejlmelding.  

Anlægsændringer eller -forbedringer - f.eks. som følge af ændrede lovgivningsmæssige krav - samt reparationer på grund af hændelig 
undergang eller beskadigelse forårsaget af andre end INAF, kabelbrud, lynnedslag, brand, misbrug, hærværk og øvrige uvedkommende 
indgreb i anlægget foretages af INAF på Foreningens anmodning og faktureres særskilt til Foreningen. 

Bygningsreparationer, herunder maling, pudsning og tapetsering, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af 
kabler, stikledninger, stikdåser eller andet materiel i husstanden eller bygningen, skal godkendes af INAF, hvis de kan medføre indgreb i 
anlægget eller forøge INAF’s omkostninger til service og vedligeholdelse. Udgifter til sådanne arbejder er INAF uvedkommende. 

 
 
§ 9 Ophavsrettigheder 

Radio- og TV-programforsyningen må udelukkende distribueres til private husstande, som indgår i Foreningen. Fordeling af de leverede 
radio- og TV-programmer skal ske samtidigt og uændret til de tilsluttede husstande, der signalforsynes via Anlægget. Offentlig 
fremvisning eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede radio- og TV-programmer er kun tilladt efter særlig aftale med INAF og 
rettighedshaverne. 

Foreningen skal videresprede programleverancen i henhold til de til enhver tid gældende tekniske regler fastsat af de offentlige 
myndigheder.  

Den af INAF leverede programforsyning må ikke videredistribueres eller på anden måde videresælges til tredjemand, herunder andre 
husstande og/eller antenneforeninger eller andre foreninger, som ikke er medlemmer af Foreningen. Husstande, der ligger inden for 
Foreningens geografi er undtaget, dvs.  det er en forudsætning, at Foreningen kan forsyne nye husstande ved og omkring Foreningens 
fysiske beliggenhed, hvis de pågældende husstande bliver en del af Foreningen. 

Krav fra rettighedshavere eller programleverandører vedrørende INAF 's fordeling af programmer håndteres af INAF. Det er en 
forudsætning, at de tilsluttede husstande overholder forpligtelserne i denne aftale. Foreningen hæfter ikke for de tilsluttede 
husstandes adfærd og handlinger. 
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§ 10 Foreningens forpligtelser og ansvar 

Ved udvidelse eller reduktion af Foreningens husstande (eksempelvis sammenlægning af lejligheder eller bygning af ny lejemål), eller 
ved øvrige ændringer af adresser (f.eks. ændrede vejnavne), leverer Foreningen en specifikation af de ændrede lejemål/adresser til 
INAF.  

Foreningen skal inden for lejelovgivningens rammer sikre, at INAF har adgang til at kontrollere og servicere Anlægget i husstande, rum 
og terræn, så udvidelse/ombygninger og reparation af installationer kan ske uden hindringer. INAF skal have nødvendige nøgler til 
adgangsveje og døre til teknikrum. Vælger Foreningen at skifte låsesystem, skal Foreningen straks udlevere en ny nøgle til INAF. 
Eventuel adgang til de enkelte lejemål skal finde sted i overensstemmelse med lejelovgivningen og skal begrænses til det nødvendige. 
Foreningen er ikke ansvarlig i tilfælde, hvor tilsluttede husstande eventuelt måtte nægte adgang til deres lejemål, ligesom INAF er 
ansvarsfri, hvis tilsluttede husstandes nægtelse af at give INAF adgang påvirker leverancen til de pågældende tilsluttede husstande. 
 

§ 11 Persondata 

Beboerne i husstande i Foreningen bliver individuelle kunder i INAF og medlemmer i INAF. INAF vil derfor behandle oplysninger om de 
enkelte beboere med henblik på at levere de af denne Aftale omfattede TV- og internetløsninger og foretage fakturering af 
husstandene.  

Foreningen fremsender inden leveringsperiodens start en adresseliste med navn på lejerne i Foreningens lejemål til INAF. Med henblik 
på at yde en optimal service til de tilsluttede husstande, vil INAF herefter (og efter fornødent samtykke) indsamle kontaktoplysninger 
på de enkelte husstande, herunder navn, e-mail og mobilnummer. Kontaktoplysningerne vil udelukkende blive brugt til 
servicemeddelelser, herunder information om driftsforstyrrelser, medmindre husstanden har afgivet samtykke til markedsføring, jfr. 
gældende GDPR-regler. 

INAF’s forpligtelser i forhold til de enkelte personer i relation til behandling af persondata vil være reguleret af INAF’s almindelige 
betingelser.  

 

§ 12 Misligholdelse 

Aftalen kan i tilfælde af en Parts væsentlige misligholdelse ophæves, medmindre den misligholdende part inden for en rimelig frist på 
ikke under 14 dage efter at have modtaget reklamation over misligholdelsen har udbedret det forhold, der udgør misligholdelse.   
 
Det anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: 
 
- at Foreningen fordeler eller anvender radio- eller TV-programmer i strid med denne Aftale 

 
Ved Foreningens væsentlige misligholdelse af Aftalen er INAF berettiget til at standse forsyningen til husstande i Foreningen, indtil 
misligholdelsen er afhjulpet.  

I tilfælde af misligholdelse er den krænkede part berettiget til skriftligt at kræve misligholdelsen afhjulpet inden 14 dage. Er 
misligholdelsen ikke afhjulpet inden udløbet af denne frist, er den krænkede part berettiget til at ophæve aftalen uden yderligere 
varsel ved skriftlig meddelelse herom. 

 

§ 13 Erstatningsansvar og force majeure 

Hver Part er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser 
forårsaget af Parten eller nogen, som Parten har ansvaret for, med de nedenfor anførte begrænsninger.  
 
INAF er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tekniske installationer 
i Anlægget omfattet af nærværende Aftale, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager 
eller er pålagt af myndighederne, medmindre INAF har forsømt at begrænse ulemperne herved. 
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Ingen af Parterne er erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at en 
aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. 
 

§ 14 Force majeure 

Ansvaret for opfyldelse af en forpligtelse i denne Aftale bortfalder, i det omfang opfyldelsen hindres af sådanne ekstraordinære 
omstændigheder, som den ene part ikke er herre over, og som parten ikke ved aftalens indgåelse med rimelighed kunne eller burde 
have forudset og ej heller senere burde have undgået eller overvundet (force majeure); herunder men ikke begrænset til lynnedslag, 
strømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt en parts egne 
medarbejdere og eventuelle underleverandører, samt større sygdomsudbud (epidemier/pandemier).  

 

§ 15 Varighed og opsigelse  

Medmindre andet fremgår af side 1-2 løber Aftalen, til den opsiges af en af Parterne. Aftalen kan til enhver tid opsiges af hver af 
Parterne med et varsel på 6 måneder til udgangen af et kalenderår.  

Opsigelse eller ændring af aftaler om forsyning mellem de enkelte husstande i Foreningen og INAF er reguleret af de til enhver tid 
gældende almindelige betingelser for INAF, der er gældende mellem husstanden og INAF. 

Ved opsigelse af aftalen, uanset hvem der opsiger, så skal INAF tilbagelevere modtaget og opdateret dokumentation, Nøgler og andet 
materiel, som tilhører Foreningen.  

 

§ 16 Fortrolighed af kontrakt 

Denne Aftale er fortrolig, herunder er Foreningen ikke berettiget til at videre Aftalen til andre potentielle leverandører af TV- eller 
internetløsninger. Hemmeligholdelsespligten gælder også efter Aftalens ophør.  

 

§ 17 Tvister  

Tvister mellem Parterne skal indbringes i første instans for Københavns Byret og afgøres under anvendelse af dansk ret. 

 

 

Oversigt over bilag:  

Bilag 1: Særlige vilkår   

Bilag 2: Programmer i TV-pakker og Internetpriser 

Bilag 3: Adresseliste uden navne 
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 Bilag 1: Særlige vilkår  

 

 

Afvigelse fra § 3:  

Som afvigelse fra § 3, 2. og 3. afsnit, er det aftalt, at Foreningen ikke garanterer, at INAF kan få adgang til teknikrum. Hvis det ikke er 
muligt at stille teknikrum til rådighed, anviser Foreningen i stedet efter nærmere aftale med INAF et sted, hvor INAF kan placere 
teknikskab. 

 

Som afvigelse fra § 3, 5. afsnit, er det aftalt, at INAF fra tidspunktet for indgåelse af aftalen påtager sig risikoen for, at INAF kan levere 
de aftalte ydelser på Foreningens anlæg; dog således, at Foreningen (fortsat) bærer risikoen for hændelig undergang eller beskadigelse 
af anlægget også i perioden mellem aftaleindgåelsen og påbegyndelsen af leveringsperioden. 

Som afvigelse fra § 3, 6. afsnit, er det aftalt, at Foreningen ikke skal hæfte for denne, idet anlægget idriftsættes med den samme 
vedligeholdelses leverandør som nu.  

INAF er i besiddelse af den nødvendige dokumentation til at kunne servicere anlægget. 

 

Ishøj den     Ishøj den  

 

 

 

_______________________________________  ___________________________________________ 

Ishøj Ny Antenneforening, Wagn B. Jensen  Grundejerforeningen Vildtbaneparken, Jette Ramløse
   

Bestyrelsesformand   Bestyrelsesformand   

 

 

_______________________________________ 

Ishøj Ny Antenneforening, Jørgen Mortensen,  

Næstformand og bestyrelsesmedlem  
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Denne oversigt er til orientering, der vedhæftes brochuremateriale til kontrakten, og som vejledning, er det 
altid det til enhver tid præsenteret produktudvalg, som forefindes på INAF’s hjemmeside, som er 
gældende. 
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Medlemmerne vælger selv, om de vil blande for 10 eller 36 point

6
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Internetpriser pr. 1.1.2021 (medlemsabonnementet på INAF indeholdt i bredbåndsprisen) 

 

IP-telefoni 
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Bilag 3: Adresseliste  

Afleveret elektronisk 

 

 


