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MORUD ANTENNEFORENING
TV Radio Bredbånd Telefoni
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MORUD ANTENNEFORENING
TV Radio Bredbånd Telefoni

KONTRAKT for medlemskab af Morud Antenneforening og tilslutning til foreningens
fællesantenneanlæg.
Kundenummer:
Udfyldes af os

Udfyldes med blokbogstaver
Mellem undertegnede myndige person (i det følgende kaldet medlemmet)
Navn:
Gade:
Telefonnummer:
Postnummer:

Mobilnummer:
By:

E-mail:
og Morud Antenneforening, indgåes hermed optagelse som medlem samt tilslutning til foreningens fællesantenneanlæg på
ovenover anførte adresse.
Tilslutningsvilkår:
1.

Etableringsbidrag, der dækker til og med stander i skel

Kr.

Indskud til foreningen

Kr.

Tilslutning inkl. stikledning (max 30 m.) fra stander i skel til 1. stikdåse, men uden
gravearbejde.

Kr.

I alt

Kr.

Stikledning og flere stikdåser end 1. stikdåse kan tilkøbes.
2.

Stikledningen, der kun må etableres af en af foreningens godkendte installatører, går fra foreningens stander i skel
til og med 1. stikdåse.

3.

Eventuelle senere omkostninger til vedligeholdelse af stikledningen afholdes af medlemmet. Stikledningen skal altid
leve op til foreningens krav.

4.

Reparationer af stikledningen samt udførelse og tilslutning af enhver art af ekstra installation til antenneanlægget
skal udføres af en af foreningen godkendt installatør i HF-tæt materiale i henhold til gældende love.

5.

I forbindelse med afhjælpning af fejl forpligter medlemmet sig at acceptere samt være behjælpelig med fysisk
adgang til installation på medlemmets adresse.

6.

Det under pkt. 1 i alt beløb skal indbetales til foreningen i Danske Bank konto nr. 0933 940 01 04783, før tils-lutning
kan finde sted.

7.

Nyheder og driftinformation vil fremgå af foreningens InfoKanal og www.morudtv.net

Foreningen har opdelt kanalerne i pakker, der vælges den pakke som ønskes. I alle pakker indgår radio som FM og DAB.
Den aktuelle pakkeinddeling samt pris fremgår af foreningens takstblad for året. Dette kan også ses på:
www.morudtv.net
Foreningen anbefaler at medlemmet tilmelder sig PBS.
Ved underskrift på denne kontrakt erklærer jeg mig indforstået med Morud Antenneforenings vedtægter og de tilslutningsvilkår, der er nævnt i denne kontrakt.
Medlem:
Dato:

Underskrift:

Morud Antenneforening:
Dato:

Underskrift:

Udfyldes af foreningen
Indbetalt den:

Tilsluttet den:

MORUD
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MORUD ANTENNEFORENING
TV Radio Bredbånd Telefoni

KONTRAKT for medlemskab til Morud Antenneforening og tilslutning til foreningens
fællesantenneanlæg.
Til eget brug

Kundenummer:
Udfyldes af os

Udfyldes med blokbogstaver
Mellem undertegnede myndige person (i det følgende kaldet medlemmet)
Navn:
Gade:
Telefonnummer:

Mobilnummer:

Postnummer:

By:

E-mail:
og Morud Antenneforening, indgåes hermed optagelse som medlem samt tilslutning til foreningens fællesantenneanlæg på
ovenover anførte adresse.
Tilslutningsvilkår:
Etableringsbidrag, der dækker til og med stander i skel

Kr.

Indskud til foreningen

Kr.

I

1.

Tilslutning inkl. stikledning (max 30 m.) fra stander i skel til 1. stikdåse, men uden
gravearbejde.

Kr.

I alt

Kr.

Stikledning og flere stikdåser end 1. stikdåse kan tilkøbes.

Stikledningen, der kun må etableres af en af foreningens godkendte installatører, går fra foreningens stander i skel
til og med 1. stikdåse.

3.

Eventuelle senere omkostninger til vedligeholdelse af stikledningen afholdes af medlemmet. Stikledningen skal altid
leve op til foreningens krav.

4.

Reparationer af stikledningen samt udførelse og tilslutning af enhver art af ekstra installation til antenneanlægget
skal udføres af en af foreningen godkendt installatør i HF-tæt materiale i henhold til gældende love.

5.

I forbindelse med afhjælpning af fejl forpligter medlemmet sig at acceptere samt være behjælpelig med fysisk
adgang til installation på medlemmets adresse.

6.

Det under pkt. 1 i alt beløb skal indbetales til foreningen i Danske Bank konto nr. 0933 940 01 04783, før tils-lutning
kan finde sted.

7.

Nyheder og driftinformation vil fremgå af foreningens InfoKanal og www.morudtv.net
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2.

Foreningen har opdelt kanalerne i pakker, der vælges den pakke som ønskes. I alle pakker indgår radio som FM og DAB.
Den aktuelle pakkeinddeling samt pris fremgår af foreningens takstblad for året. Dette kan også ses på:
www.morudtv.net
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Foreningen anbefaler at medlemmet tilmelder sig PBS.

Ved underskrift på denne kontrakt erklærer jeg mig indforstået med Morud Antenneforenings vedtægter og de tilslutningsvilkår, der er nævnt i denne kontrakt.
Medlem:
Dato:

Underskrift:

Morud Antenneforening:
Dato:

Underskrift:

Udfyldes af foreningen
Indbetalt den:

Tilsluttet den:

MORUD ANTENNEFORENING
TV Radio Bredbånd Telefoni

