
Foreningsafta le med ind ividuel betali ng, 2021 07-o2-2027

Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Denne aftale om levering aftv, internet ogtelefoni er indgået mellem på den ene side:

Fibia P/S

CVR.nr. 36 05 85 52

True Møllevej 9

8381Tilst
(hereft er benævnt "Fibernetselskabet")

og på den anden side:

Ejerforeningen Digterparken
Dr. Holsts Vej
8230 Åbyhøi

(hereft er benævnt "Foreningen").

Til Foreningen hørende antal installationsadresser ("lnstallationsadresser"):258.

Adresseoversigt vedlagt. (Foreningens medlemmer i lnstallationsadresserne benævnes "Medlemmer").

(Fibernetselskabet og Foreningen benævnes hver for si8 "Part" eller "Parten" og tilsammen "Parterne")

1 Aftalens indhold
7.\ Nærværende Aftale består af denne hovedaftale (herefter benævnt "Hovedaftalen"), de vedlagte

almindelige betingelser for levering til foreninger, individuel betaling og eventuelle bilag (samlet

benævnt "Aftalen").

7.2 Ved denne aftale tillægges Foreningens Beboere en ret til i Aftalens løbetid at ind aftale med

Fiberselskabet om levering af fiberbaseret internet, TV og telefoni (samlet benævnt "Ydelserne") på de

vilkår, der er angivet idenne aftale.

1.3 Denne Aftale skal anses som et tilbud fra Fibernetselskabet til Foreningen indtil den er tiltrådt af
Foreningen. Tilbuddet bortfalder, såfremt Aftalen ikke er underskrevet og modtaget af
Fibernetselskabet senest 60 dage fra d.d.

7,4 Denne aftale afløser nuværende aftale med Foreningen fra 02.09-2015. Den nuværende tilslutnxing i

foreningen forventes fastholdt eller udbygget,

2 Aftalens løbetid
2.7 Nærværende Aftale træder i kraft fra Foreningens tiltrædelse og underskrift af Aftalen.

2.2 Denne aftale gælder i en periode på 3 år regnet fra dato for teknisk leverance. I perioden er aftalen

uopsigelig. Den tekniske leverance afYdelserne påbegyndes pr.01/05-2021. Aftalen skalvære modtaget

underskrevet hos Fibia senest 15.02.2021. Fibia udsender skrivelse til medlemmerne om ændringerne i

abonnementerne.

2.3 Aftalen kan opsiges skriftligt af Parterne fra udløbet af aftaleperioden med 6 måneders forud varsel

herom. Ved Aftalens ophører - uanset grund - ophører alle sær5kilte aftaler med Beboerne,



2.4 Foreningens opsigelse af Aftalen skal i videst muligt omfang begrundes. Fibernetselskabet er ved

opsigelse af Aftalen berettiget til at komme med et tilbud, der imødekommer eventuelle ændrede
behov og ønsker fra Foreningen, forudsat, at det er muligt for Fibernetselskabet at imødekomme
sådanne behov og ønsker.

3 Priser
3,1 Følgende priser er gældende ved kontraktens indgåelse per måned per lnstallationsadresse i

Foreningen:

De oplyste priser er gældende for 2021. Nettoprisindekset for august 2019 er 103,7 (aug 2015=100).

Ydet rabat på kabel-tv og telefoni, og priser på internet, er fast i hele Aftalens løbetid.
Præcisering af de enkelte produkter findes på www.waoo.dkforening.

4 Gebyrer
4.1 De til enhver tid gældende gebyrer kan findes på Fibernetselskabets hjemmeside: www.fibia.dk.

5 Meddelelserogkontaktinformation
5.1 Meddelelser i medfør af nærværende Aftale skal rettes til:

Fibernetselskabet:
Navn:Alexander Hindkjær, telefonnr.: 24 47 7! 77, E-mailadtessei a[i.(UliUb.!L!

Foreningen:
Navn: Kate Hornbek, teletonff.i 21754465, E-mail: disteroarken.aarhus@qmail.com

Kabel-tv Priser er inklusive moms og KODA/Copydan (DKK) Heraf udgør
KODA/Copydan
(DKX)

Waoo Viasat Lille TV-pakke Nettopris kr. 219,- (Listepris 299,- 33,36

Waoo Viasat Favorit TV-pakke Nettopris kr. 449,- (Listepris 509,- 39,s4
Waoo Viasat Stor TV-pakke Nettopris kr. 619,- (Listepris 679,- 49,65

lnternet Priser inklusive moms (DKK)

Waoo Fiber Lisht 20 /20 mbitls Nettopris 169,00 (Listepris 249,-)

Waoo Fiber Basic 200/200 Mbit/s Nettopris 209,00 (Listepris 319,J
Waoo Fiber Extra 500/500 Mbit/s Nettopris 309,00 {Listepris 389,J
Waoo Fiber Full 1000/1000 vlbit^ Nettopris 409,00 (listepris 489,-

Telefoni Priser inklusive moms (DKK)

Telefoni Forbrue Nettopris 19,00 (+ forbrus)
Telefoni Fri Fastnet Nettopris 99,00



5
6.1

Særlige bemærkninger

Følgende produkter udgår og erstattes af folgende produkter:

Waoo Fiber 2ol2o fr69,-) udgår og erstattes med uraoo Fiber LiShi 2ol?o (169,-)

14'aoo Fiber So/So (2.19,-) udgår og erstattes med w-aoo Fiber Basic 2ool2oo (2o9,,

Waoo Fiber roo/roo (379,, udgår og erstattes med Waoo Fib€r Extta 5oo/5oo $o9,-)

Waoo Fib€r USht 1o/ro (r99., xd8år oli e$tatter med 14'aoo Fiber Light 2ol2o (169,-)

lvaoo Fiber Båsic roo/1oo (299,, udgtu og erståftes med \4'aoo Fiber Basic 2oo/2oo (!o9,-)

lvaoo Fiber Extrå 3oo/3oo (349., udgår'og el§tatt€.s med Waoo Filrer Extra 5oo/5oo (3o9,,
Waoo Fiber Fullioo/Soo (449,-) udgår og er§attes med Wåoo Fiber Frll rooo/rooo [4o9,,

7 Underckrift og ekemplarer
7.1 Foreningen indestår ved underskrjft på næ.værende Aftale for, at loreningen kan handle på vegne af

Foreningens medlemmer, og at Foreningen har bemyndigetse til at indgå nærværende Aftale på vegne
af alle Medlemmer.

Ved underskrift på nærværende Aftale tjltræder Parlerne "aimindelige betingelser for levering til
foreninger, individuel afregning", der er vedlagt nærværende Aftale. Foreningen erklærer ved sin

und€rskrift at have foretaget en omhyggelig gennemgang af Aftalen, herunder dens bilag, og at være
fuldt bekendt med indholdet samt at have tiltrådt vilkårene heri.

Nærværende Aftale underskrives i 2 eksemplarer, hvoraf hver Pan modtager et eksemplar.

Dato; ot/0212021

Navn: Alex?nder Hindkiær
Titel: Key Account Manager

For toreningen;

7.2

7.3

',t)r, --/" -- -

Navn: /<.,7 '1 ,"/ " /,'r'. ; € /t'
Titel; /-o r: n r" /w /)

Navn:

Titel: .. li-"- 1.:r ',. 1 i r'

Navn:

Titel:

For Fiberselskabetl



Almindelige betingelser for levering til foreninger
lndividuelafregning

r Aftålenei.dhold og onfang
1.1 DenneAitaleomhandlerleleranceåfliberbaseretinternet,tvogteeionifiaFbernetselskabetul nstalationsadresseriFo.eniige.

vidtmullgtindarbejdes et lnkulAbonnehentsbeilrye serne på den påsældendehjemmeslde

enkehe Beboer.

Fi6.rnpk.kkåh.r kan .vere Yde serne

tnsta lalionsadresser. Det nærmereindho d afleverancenfra Fibernetselskabetu deneikete Seboerafhanseraf, hvilkeYdelserden på8ædende Beboerønsker.

Foreningen har de fornødne rettaheder t sådån offent lg vhning.

uretmæssic videredistribuuon/delinc. Und adeke herafvilvære at beiraBte som væsentlig mklisholde se afdenne Aftale.

3 tib€rneBelskabetsYdelser

som FiberTo-The-Home, o3afsluttesved lnsta ationsadressen ienlberboks, hvor de.som minimuh er monteret et datåstik o3 et coåxjt k

overensstemmelse med Abonnementsbeuhgeherne.

afteLefoniullnsta ationsadressernes Medlemmerlremeår ai Abonnementsbetineeherne,

4 Afre8ning o8 betalingsbdin$her

Abohnementsbetingelserre.

tilslkrertilenhvertid, at de påBældende opLvsnlnser behandles i overen$ten melse med 8æ dende peBo.dataret glovclvnins.

4.3 Fibernetselskabetafregnerafglfter,eksempevsul(OoA/Copydån.

5 RegulerlnS afprlier

år. Eksempel!sføcerprkreau ering ijanuar2013dermed ndekssugilneenfraau8ust20lltilaugust2012.såiremtopgø.elseefternen:oprsindeksetikkeermulic,er
Fibernetse skabet berettisetti atvælgeetandettilsvarendeindeksromBrundlaEforindekne8Uerineenatlisteprlserne.

s 3 Ensådan prlsstipninpska vaEles med 30dasesvarse u Medlehner.
5.4 Eneventueltvdetrabatertast iAftalefsløbetido3vil kke blive reguleret.

6 Netvært ot udstyi
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Foreninsen eller kab lns meliem fere at Foreninsens ejendomme l"områdenettef'). såiremt Medlemmer e ler Forenifsen mod betaLing har indeåfi sænlg aftale med

Forenincens. Ejendomven:en ulden instalerede inirastruktur os ander netuærksudstyr er udsubesrænsetos ophøre. således ikke ved ophør afAftalen.

forsåvidtaneårEje.domsnettetelerområdenettetskaderpåElendomsnettetellerområdenetlelerForeninsensansvar,doslkkehvisenskadeeropståetsomfølseai

ophører så edes lkke ved ophørafAitalen.

væsehtlr misliEholde se afdern€ Aftale.

derersu etti rådghedforFibernetselskabet medtøråidennebestemmese

abonnementer forbundet med drlften.

ved ophør afAftalen.
67 Dissea mindel se betincelsefi punkt6 kan på Fibernetselskåbetsforanlednrnctineysespå Foreninsensejendommefo.Fibernetselskabetsresn nc.

7 MisligholdelsEosforcemåi.ur.

7.2 Ved ForeniiSensvæsentliee frlsLCholdelse 6i denie Afta e er Fiberiersehkabet beretueet tiliøl€ende misllChold€hesbeføjelserl
. Llkkefor everedeYdesertil nstallationsadresser iForen ngen, indt mls igholdelsens ophø.. Genåbn ng v krævebetalineafetBebvr.
r Opri8else atAft!len uden forudCåefde !areelved skriftlig orienterinB tiLForeninaen

såfremt Parten/boet ikke harsulletfornøden sikkerhed lnden tor en fristiansat af den anden Part.

haid inger e ier undlade ser forå.saset afen Part e ler nosen, som den påsældende Pårt haransvaretior, med de n-"de.ior aniø^e besræns.lnserl

foranstaltnin8er, der skønnes nødvendi8e aftekn ske, vedli8eho delsesmæssi8e e er driftsmæssige årcågerellere.pålåAtalu synsmyndiChederne
. ParterneerlkkeeBtatnlnssansvariseiorindirektetab,medmindrederfore ssertorsæterlerCrovuaS$omhed.

sådankompensatio.tilFlbernetselskåbe!hvisforstyreherneskyrdes,åtForenlnsen tkeharopfydtsineiorp[4eker henhodulAftaei.

ereta døtet.

8 OverdraSelr. af rettigheder

samdigerett€hederosforplisteker,osFibernetseskåbetpåforhåndhårsåmtykketsk ftlistu overdråBehen.

slutkundeiorhold tll Fo.enrnsens Medlemmer, de.iølce.afdenne Aftale, tiltredjemand uden samtykke ira Foren.aen.

9 Oive6e beltemm€lser
9.1 NærværendeAftlleeBlanerislnhelhedeventueeridligereaitaermelletoPårterneomlevernsafFibernetselskabetsYdeser.
e.2 4ndrinSer eller tilløjelser ul næryærende Aft!le er iike gyldige, medmrndre de erskriftlige og underskrevetafParterne.

eler flere bestefrmelser, herunder de e heraf, hår incen indvhknlns på syldisheden afden resterende delafAftalen.
9.4 FibernetselskabetsYdeher kan potenuelt være udbudsplistise, oE Forenincen oplordrestilåt påse overholdeke afEældende udbudsbestemmelse.
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u LowalS o8 varnetinS
11.1 Defne Aftale er underyivet oa skål Jofto kes I overensstem melse med dansk ret.

voldsilr5rettenskalha!esade Århus.
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