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Vedr. Low-pay programpakke. 
 
Vi har hermed fornøjelsen at fremsende aftale på forsyning af Low-pay programmer til 
Vennemindenet.  

 
1. Telia Stofa forhandler og indgår aftaler på vegne af foreningen, vedrørende følgende 

Low-pay programmer: 
 

Animal Planet 
BBC Prime 
BBC World 
CNN 
Discovery Channel 
Disney Channel 
Eurosport 
Kanal 4 
Kanal 5 
MTV 
National Geographic 
TV2 Charlie 
TV2 Film 
TV2 News 
TV2 Sport 
TV2 Zulu 
TV3  
TV3+ 
 

2. Prisen for pakken er kr. 1789,92 pr. medlem pr. år, ekskl. alle skatter, moms og andre 
afgifter, pr. 01.04.2008. Der er i nærværende priser ikke indeholdt hardware til 
modtagelse af programmerne. De angivne priser forudsætter at Low-pay 
programmerne distribueres i samme pakke.  

 
Aftalen er betinget af: 

 
At Telia Stofa leverer alle Low-pay programmer i foreningens udbud. 
  
At samtlige low-pay programmer distribueres i samme pakke, og kan overdrages til 
Telia Stofa, uden yderligere opsigelsesvarsel ved aftalens ikrafttrædelse. 
 



 
 

3. Det er desuden aftalt: 
 

At Group Networks A/S er foreningens administrator, og rapportering og betaling 
foretages af Group Networks A/S på vegne af foreningen. 
 
At ændring af antal abonnenter der modtager ovennævnte pakke, meddeles til Telia 
Stofa senest den 10. januar, 10. april, 10. juli og 10. oktober. 
  
At aftalens varighed er 1 år med automatisk fornyelse for yderligere 1-årige perioder, 
medmindre aftalen opsiges skriftligt af en af parterne med mindst 3 måneders varsel til 
udgangen af et kalenderår. 

 
At regulering af den aftalte abonnementsafgift som følge af Tv-programselskabernes 
krav om ændringer i markedspriser/programafgifter kun kan ske efter et forudgående 
varsel på 3 måneder til d. 1. i et kvartal. Såfremt der ikke varsles overfor Telia Stofa 
med ovenstående frist, er Telia Stofa berettiget til at regulere abonnementsafgiften med 
tilbagevirkende kraft. 
 
At programmerne i øvrigt leveres på programleverandørernes standardvilkår 
 
At der betales kvartalsvist forud efter fremsendt faktura. 

 
4. Aftalen træder i kraft pr. 1. april 2008. 

 
5. Antal abonnenter der modtager ovennævnte programpakke: ____________________ 
 

 
 

Ovenstående tiltrædes herved: 
 
 
 
 

Den    2008   
 
 
 
 

_____________________________ 
Vennemindenet 

 
 
 
 

Den    2008 
 
 
 
 

______________________________  
For Telia Stofa A/S 


