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Boligforening: 
 
AB Bangsminde 
AB Nygård 
AB Hammershus 
 
Adresse: 
 
 
Kontaktperson:  
  
 
Telefon:     
 
    
GENERELT 
Disse aftalevilkår er gældende for de til enhver tid af AB Vennemindenet (herefter kaldet Foreningen) 
bestilte tjenester hos Group Networks A/S (herefter kaldet GN), med mindre parterne skriftligt aftaler 
andet. 
 
Aftalen er indgået mellem GN og Foreningen, om levering at tjenester til foreningens beboere (herefter 
kaldet Kunden), gennem Foreningens distributionsnet og kommunikationsudstyr.  
 
Aftalen er først gældende fra det tidspunkt hvor GN har modtaget kontrakten fra Foreningen, og GN har 
accepteret kontrakten.  
 
Det er en forudsætning for levering af kommunikations ydelser, at Foreningens anlæg etableres af en 
Group Networks bolignet Partner (herefter kaldet Partneren), samt at anlægget i aftale perioden service-
res af en Group Networks bolignet Partner. 
 
Foreningen kan ikke overdrage GN´s tjeneste til tredjemand uden skriftligt samtykke fra GN.  
  
Der må i aftale perioden ikke anvendes andre operatører tilsluttet Foreningens anlæg, for ydelser omfat-
tet af denne aftale.  
 
 
TJENESTER 
Følgende tjenester er omfattet af aftalen: 
 
TV program administration 
 

TV- & Radio program administration 
Group Networks administrerer Foreningens programudbud, herunder opkrævning af programafgift, ser-
viceomkostninger og kundeservice hos Foreningens beboere, samt afregning af programafgifter til ret-
tighedsindehavere. 
 
Foreningen vælger det ønskede programudbud, og Foreningen indgår programaftale direkte med en 
programleverandør. Det er Foreningens ansvar at meddele og varsles evt. program- og prisændringer til 
Foreningens beboere. 
 
GN foretager løbende regulering af den aktuelle programpris, ved eventuel pris ændringer fra program-
udbyder og rettighedsindehavere.  
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Der er pr. 1. april indgået programleveranceaftale mellem Telia Stofa og Forening. GN er administrator 
for denne aftale, og rapportering af antal abonnenter, samt afregning af programafgifter foregår mellem 
Stofa og GN. 
 
GN foretager desuden årlig rapportering samt afregning af Koda/Copydan afgifter iht. det aktuelle pro-
gramudbud.  
GN afregner afgifter til Koda/Copydan årligt forud iht. det aktuelle kanaludbud per 1. januar. Ved aftalens 
eventuelle ophør indenfor et kalenderår, er Foreningen forpligtiget til at afregne GN for forudbetalte afgif-
ter.   
 
Kundeservice 
Indeholdt i de oplyste abonnement priser er at Group Networks varetager al kundeservice, inkl. modta-
gelse af fejlmeldinger og tilmeldinger for Group Networks ydelser. Kundeservice tilbyder ikke brugersup-
port for hjælp til opsætning og konfiguration af kundens udstyr. 
 
Kundeservice kan kontaktes per telefon hverdage mellem 9:00 & 16:00. Herudover er der mulighed for 
at afgive fejlmeldinger og bestilling til kundeservice via e-mail, kundesiden eller telefonsvarer. 
 
Såfremt der ønskes mulighed for fejlmelding af generelle fejl udenfor kundeservices åbningstid, skal det-
te være en del af serviceaftalen med partneren. 
 
Selv betjeningsfunktioner    
Der findes to selvbetjeningsfunktioner, en Tast-Selv funktionen som kan benytte fra en almindelig telefon i 
kundens lejlighed, eller selvbetjenings funktionen på kundens personlige kundeside på vores hjemmeside 
www.groupnetworks.dk. 
 
Vi vil løbende udbygge disse selvbetjeningsfunktioner, så kunderne selv har mulighed for at ændre så 
mange funktioner som muligt.  
 
Service aftale 
Det er en forudsætning for aftalen, at der er indgået en serviceaftale med GN, en Group Networks ser-
vice partner, eller en af Foreningen valgt serviceleverandør, som er i stand til at varetage de nødvendige 
serviceopgaver på foreningens anlæg. 
 
Serviceleverandører eller GN udarbejder en service aftale, i henhold til ønsker fra Foreningen. Det er en 
forudsætning at service aftalen træder i kraft ved ibrugtagning af anlægget. Ophører serviceaftale inden-
for aftaleperioden, er foreningen forpligtet til at der indgås en ny lignende aftale med en anden servicele-
verandør.    
 
Med denne aftale, er serviceaftale indgået med mellem Foreningen og en serviceleverandør, og om-
kostninger til service og vedligeholdelse af Foreningens anlæg afregnes direkte mellem Foreningen og 
serviceleverandøren.  
 
TILMELDING AF FORENINGENS BEBOERE 
Det forudsættes at Foreningen afleverer en elektronisk adresseliste (f.eks. Excel format) over Forenin-
gens beboere. Denne skal benyttes til udsendelse af tilmeldinger, og afleveres i et af GN defineret for-
mat, og indeholde opdateret og korrekte oplysninger om navn, adresse og etage.  
 
FORENINGENS UDSTYR 
Det udstyr som Kunden eller Foreningen anvender i forbindelse med benyttelse af tjenesterne, skal op-
fylde den til enhver tid gældende relevante lovgivning og eventuelle særlige anvisninger fra GN. Anven-
der Kunden udstyret i strid med denne bestemmelse, forbeholder GN sig ret til at kræve et eventuelt tab 
erstattet hos kunden samt at holde sine tjenester tilbage.  
 
Foreningen er forpligtiget til enhver tid, efter ønske fra GN, at give GN adgang til gennemgang af For-
eningens kommunikationsanlæg.  
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GROUP NETWORKS EJENDOMSFORHOLD 
Transmissionsudstyr og installationer leveret af GN i foreningens er Group Networks ejendom, og skal 
returneres til GN umiddelbart efter aftalens ophør. 
 
ANSVAR 
GN er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. 
 
GN er ikke ansvarlig for drift og vedligeholdelse af net, som drives af andre operatører, samt foreningens 
interne net. 
   
GN er fritaget for ansvar for følger af manglende opfyldelse af GN‘s forpligtelser, hvis den manglende 
opfyldelse skyldes hindringer uden for GN‘s kontrol, og GN ikke på tidspunktet for aftalens indgåelse 
med rimelighed kunne forventes at have taget hindringen i betragtning. 
 
Som grunde til fritagelse for ansvar anses bl.a. generelle konflikter på arbejdsmarkedet, lynnedslag, il-
debrande, krig, myndighedsbestemmelser eller anden offentlig regulering, fejl i eksterne telefonforbin-
delser, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed eller restriktioner for energi og anden tilsva-
rende omstændighed. 
  
Et eventuelt erstatningsansvar for GN omfatter ikke indirekte tab, følgeskader, driftstab, tabt arbejdsfor-
tjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab, herunder tab af data, skade på andre ting og erstat-
ningskrav fra tredjemand. GN er ikke ansvarlig for tab opstået som led i kundens udøvelse af nærings-
virksomhed. Et eventuelt erstatningsansvar omfatter ikke tab, som ikke med rimelighed kunne forudses 
af GN. 
  
GN er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller mangler ved betjenin-
gen, der kan henføres til GN eller GN’s medarbejderes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller 
udeladelser. 
 
GN er ikke ansvarlig for eventuelle tilfælde af tredjemands uberettigede aflytning, indbrud på kundens 
forbindelse, virus angreb m.v. 
 
Foreningen er forpligtet til at opbevare og behandle GN’s transmissionsudstyr og installationer forsvar-
ligt, og erstatte enhver udefra kommende skade på dette udstyr, som følge af tyveri, hærværk, vandska-
de, brand, fejlagtig betjening, alle andre lignende udefra kommende skader.  
 
OPSIGELSE 
Begge parter kan opsige aftalen med 6 måneds varsel, til ophør ved udgangen af en kvartalsperiode. 
 
BETALINGSFORHOLD 
Alle betalingsforhold for tjenester leveret af GN til foreningens abonnenter, er Foreningen uvedkommen-
de. 
 
Priserne for GN ydelser oplyses i forbindelse med aftalens indgåelse og i øvrigt på forlangende ved hen-
vendelse til GN’s kundeservice. GN er berettiget til oprettelses- og ændringsafgift, abonnementsafgift, 
samtale- og andre forbrugsafgifter og betaling for supplerende ydelser. 
 
GN har ret til at ændre priser og vilkår på tjenester. Såfremt ændringerne ikke er begunstigende for kun-
den, skal disse varsles med 28 dage før ikrafttrædelsen. Kunden kan ved et sådant varsel opsige aftalen 
med 14 dages varsel. 
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GENFORHANDLING AF AFTALEN 
Priser og ydelser i aftalen kan efter behov genforhandles en gang årligt, således at priser og ydelser så 
vidt muligt er konkurrence dygtige i forhold til lignende bolignet.  
 
Såfremt der ved genforhandling ikke kan opnås enighed om tilpasning af de til beboerne tilbudte priser, 
og Foreningen kan dokumentere at GN’s priser er væsentligt ringere end den generelle markedspris i 
lignende bolignet, er dette at betragte som misligholdelse af aftalen. 
 
MISLIGEHOLDELSE 
Gør en part sig skyldig i væsentlig misligholdelse af abonnementsaftalen, og har den pågældende part 
ikke afhjulpet misligholdelsen inden for rimelig tid, efter at modparten skriftligt har anmodet herom, har 
modparten ret til skriftligt at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. 
 
Begge parter har ret til skriftligt at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel, 
hvis den anden part kommer under konkurs, eller der åbnes for forhandling om tvangsakkord.  
 
KLAGER 
Klager indgives til GN. Klager behandles af en undersøgelsesenhed, der er nedsat i medfør af den til 
enhver tid gældende bekendtgørelse om udbud af telenet og teletjenester. Afgørelse træffes senest 3 
måneder efter klagens indgivelse. 
 
Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole i Danmark. 
 
ACCEPT AF AFTALEN 
Undertegnede bekræfter hermed med sin underskrift, at have indgået aftale om nærværende, og være 
bekendt med aftalens indhold og beskrevne bilag. 
 
 
 
Dato:    Dato: 
 
 
 
        
AB Bangsminde Group Networks A/S 
 Frank Sæbø Hansen  
        
AB Hammershus  
 
    
AB Nygård  
 
 
 
 
 
 


