AVTAL FÖR HYRBOX
KONSUMENT
Version 1.3, Giltig från och med 2014-11-01

Dessa villkor gäller mellan Kalejdo Bredband AB (org. nr 556849-1665), nedan ”Distributören”, och kund
”Kunden” som har införskaffat en tv-box för Kalejdo Öppen Stadsnäts-tv genom hyra. Följande villkor
(”Hyresvillkoren”) avser Kundens hyra av en tv-box för Kalejdo Öppen Stadsnäts-tv.
Avtalet mellan Abonnenten och Kalejdo består av dessa Hyresvillkor samt Kalejdo Allmänna villkor.
Boxtyp

Hyrpris per TV-box
och månad

Antal TV-boxar

79 kr/månad

_______ st

149 kr/månad

_______ st

Arris VIP1113 HD-box,
eller motsvarande:___________________________
Arris VIP2853 HD-box med inspelningsfunktion,
eller motsvarande: ___________________________

Vid ingång av detta Avtal erlägger Kunden en uppläggningsavgift på 320 kr.
Betalningsvillkor

Betalning via faktura sker halvårsvis i förskott, avgift 35 kr/faktura.
Vid önskad betalning via Autogiro, krävs att Kunden tillsänder Distributören formuläret ”Autogiroanmälan,
medgivande”.
1. Bindningstid
Avtalet har en bindningstid på 24 månader. Därefter övergår ägande av tv-boxen till Kunden. tv-boxen förblir
Distributörens uthyrda egendom inom bindningstiden.
2. Hyrestid
Första hyresdag är den dag Kunden ingår Avtalet. Sista hyresdag infaller då Avtalets bindningstid upphör.
3. Nyttjanderätt
Kunden äger rätt att nyttja tv-boxen enligt Kalejdo allmänna villkor. Vid utebliven betalning eller annat
avtalsbrott, äger Distributören rätt att omedelbart avsluta leverans av Basabonnemang och Betal-tv-tjänster.
4. Uthyrd egendom
Om tv-boxen levereras tillsammans med tillhörande utrustning, såsom t.ex. kablar och fjärrkontroll, skall dessa
Hyresvillkor tillämpas även på denna utrustning. Kunden får inte hyra ut eller låna ut tv-boxen till någon annan,
eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Hyresvillkor till någon annan.
5. Förtida upphörande
Kunden äger rätt att lösa ut tv-boxen i förtid och skall då kontakta Distributören för villkor för detta.
6. Reparationer
Reparationer till följd av fabrikationsfel eller normal förslitning skall bekostas av Distributören. En defekt tv-box
skall bytas ut omgående, normalt inom två (2) dygn. Reparationer av skador som inte kan hänföras till normalt
slitage eller fabrikationsfel får debiteras Kunden.
7. Övrigt
Kunden känner till och accepterar att Kalejdo har rätt att, från tid till annan installera ny mjukvara eller göra
andra uppgraderingar av distributionssystemet. Kunden förstår och accepterar att sådana åtgärder tillfälligt kan
hindra Kunden från att nyttja Öppen Stadsnäts-tv, Bastjänster och Betal-tv-tjänster. Abonnenten äger inte rätt
till skadestånd för sådant avbrott.
________________________
Ort och datum

________________________
Kundens underskrift

________________________
Tv-boxens MAC-adress

________________________
Namnförtydligande
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