Regler for fællesantenne
REGLER FOR FÆLLESANTENNE ANLÆGET I
BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE
[herefter kaldt bebyggelsen]
§ 1 Formål
1.1 Disse regler gælder for benyttelse af bebyggelsens fællesantenneanlæg og fastsætter de nærmere
retningslinjer for benyttelse af disse signaler.
§ 2 Fællesantenne anlægget
2.1 Fællesantenne anlægget består af hovedstationen der udsender antennesignalerne og den
fysiske kabling der forbinder hovedstationen og det første antennestik i lejligheden.
2.2 Fællesantenne anlægget distribuerer antennesignaler til de enkelte abonnenter. En abonnent er
et boliglejemål. For erhvervs-, institutionslejemål og klubber gælder særlige regler som kan
oplyses ved henvendelse til DAB.
2.3 Fællesantenne anlægget er dimensioneret til tilslutning af en TV modtager og en radio
modtager . Bebyggelsen stiller ikke TV, radio, settop box, kabler el. andet modtageudstyr til
rådighed for beboerne.
§ 3 Kanaler og priser
3.1 For adgang til antennesignalerne betaler abonnenten en månedlig afgift. Afgiften opkræves en
gang pr. måned. Hos lejere, der er abonnenter, opkræves afgiften sammen med huslejen.
3.2 Antennesignalerne er opdelt i flere pakker. Den mindste pakke indeholder ingen
antennesignaler. Prisen for denne pakke udgør lejemålets andel af fællesudgifterne til
fællesantenne anlægget.
3.3 Priser og de øvrige pakkers indhold af kanaler besluttes på afdelingsmødet.
§ 4 Retningslinier for benyttelse af antennesignalerne
4.1 Ved enhver form for benyttelse af antennesignalerne skal abonnenterne følge nedenstående
retningslinier.
4.2 Apparater og kabler der tilsluttes anlægget må ikke give anledning til gener eller støj for de
øvrige abonnenter.
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4.3 Abonnenterne skal for al benyttelse af antennesignalerne overholde den til enhver tid
gældende lovgivning, herunder ophavsretsloven, øvrig immateriel lovgivning og straffeloven.
4.4 Antennesignalerne og deres indhold må kun benyttes indenfor lejligheden og må ikke videre
Transmitteres uden for lejligheden i nogen form.
4.5 Bebyggelsen forbeholder sig ret til at politi anmelde overtrædelser.
§ 5 Abonnenternes misligholdelse
5.1 Såfremt en abonnent ikke overholder sin betalingsforpligtelse, er bebyggelsen berettiget til at
Afbryde abonnentens adgang til antennesignalerne. Afbrydelse sker med forudgående varsel
Overfor abonnenten.
5.2 Overtrædelser af bestemmelserne i § 4 kan medføre afbrydelse af abonnentens adgang til
antennesignalerne. Adgang til antennesignalerne kan endvidere fratages, såfremt påbud herom
gives af politi, domstole, offentlige myndigheder eller andre i henhold til gældende regler.
§ 6 Ansvar
6.1 Bebyggelsen indestår på ingen måde for oppetid, funktionalitet og kvalitet af antenneanlægget
Og de signaler det transmitterer overfor abonnenterne.
6.2 Bebyggelsen har intet ansvar for nedbrud eller mangler og kan ikke blive gjort
erstatningsansvarlig over for abonnenterne for tab i forbindelse med abonnenternes benyttelse
af fællesantenne anlægget og har intet ansvar, hvis den eksterne signalleverandør afbryder
forbindelsen.
6.3 Abonnenterne har ingen misligholdelsesbeføjelser over for bebyggelsen eller personer med
tilknytning hertil.
6.4 Bebyggelsen har intet ansvar for indholdet af de antennesignaler der distribueres på anlægget,
hverken overfor abonnenterne eller overfor tredjemand.
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