
Medlemskab af Morud Antenneforening

Navn:

Gade:

Telefonnummer: Mobilnummer:

Postnummer: By:

E-mail:

Udfyldes kun såfremt du har en virksomhedsaftale om betaling af bredbånd

Firmanavn:

Betalingsadresse:

Postnummer: By:

11. Forefindes der ikke en anvendelig stikledning etableres ny stikledning (max 30 m.) fra 
stander i skel inkl. 1. stikdåse/splitter, men uden gravearbejde til Kr.

Tilslutningsbeløbet skal indbetales på foreningens konto i Danske Bank
Konto nr. 0933 940 01 04783.

Længere 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.

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

13. 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.

14. Før tilslutning kan finde sted og i forbindelse med afhjælpning af fejl forpligter
medlemmet sig at acceptere samt være behjælpelig med fysisk adgang til installation på 
medlemmets adresse.

15. Hvor andet ikke er aftalt er kontrakten bindende i 6 måneder og kan tidligst opsiges 
efter 5 måneder med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Udfyldes med blokbogstaver

Ovennævnte indtræder på den anførte adresse som medlem af Morud Antenneforening/Morud
Medienet (MA) med tilslutning til forsyningsnet under overholdelse af foreningens vedtægter 
på følgende betingelser:

Tilslutningsvilkår:

Kontrakt

MORUD  ANTENNEFORENING
TV, Radio, Bredbånd og IP telefoni



De aktuelle priser findes i vedlagte takstblad eller på www.morudtv.net

Underskrifter

Medlem

Dato:

Underskrift:

Morud Antennoreningen

Dato:

Underskrift:

Medlemsnummer:     Firmanummer:

Ved tilslutning til MA accepteres foreningens vedtægter og vilkår.

Nedenstående pkt. 5-9 oplyses i relation til EU’s Persondataforordning med virkning af 25. 
maj 2018.

16. De opgivne oplysninger samt eventuelt supplerende oplysninger opbevares af MA, så 
længe aftalen består. Det drejer sig navnlig om navn, adresse, økonomiske oplysninger 
vedrørende betaling og fejlrettelser. I særlige tilfælde kan MA opbevare oplysninger i 
indtil 5 år.

17. Betingelse for fortsat medlemskab af MA, at MA kan behandle, videregive og
udveksle/indhente oplysninger. Ønsker medlemmet oplysninger slettet er dette samtidig 
at betragte som en udmelding af MA og al levering vil ophøre.

18. Udveksling af oplysninger foretages til vore samarbejdspartnere, så som servicevirk-
somheder der leverer serviceydelser for medlemmet eller på vegne af MA.

19. MA forbeholder sig ret til lukning af leveringsydelse, hvis ikke medlemmet overholder 
foreningens vedtægter, denne kontrakt og/eller ikke betaler skyldigt beløb.

10. Sikkerhedsansvarlig i relation til persondataforordningen er foreningens formand, som 
kan kontaktes på formanden@morudtv.net.

TV og Radio Bredbånd

Kun Bredbånd 120/05 Mbit/s

1. Pakke - Grundpakken 170/20 Mbit/s

2. Pakke - Mellempakken 100/30 Mbit/s

3. Pakke - Fuldpakken 150/50 Mbit/s

200/50 Mbit/s

Virusbeskyttelse

Levering
I. h. t. foreningens priser



§ 01

Navn og hjemsted

Foreningens navn er Morud Antenneforening.
Foreningens hjemsted er Morud, Nordfyns Kommune.

§ 02

Foreningens formål

Foreningens formål er at oprette (etablere), eje og drive antenneanlæg i Morud for modtagelse 
og formidling af radio- og tv-signaler samt Internet og netværksforbindelser, og tilsvarende 
signaler, herunder når det bliver muligt, andre former for kommunikationsforbindelser.

Formidlingen af alle signalformer foregår så vidt muligt i antenneforeningens net i nuværende 
og kommende kabelområder.

Uden for kabelområderne kan signalformidling ske trådløst.

Formidling af signaler under enhver form kan ske til såvel foreningens medlemmer, som til 
andre på aftalte eller forud fastsatte vilkår, herunder udlejning af kapacitet til andre.

§ 03

Medlemsforhold

Som medlem kan optages enhver beboer eller bolig inden for foreningens kabelområde, som 
erlægger det, til enhver tid fastsatte tilslutningsafgift, kontingent og øvrige årlige bidrag. 
Intet medlem hæfter for foreningens gæld eller ejer nogen del af foreningens formue.

§ 04

En boligs tilslutning til antenneanlægget medfører automatisk medlemskab af foreningen.

Såfremt lejer etablerer tilslutning til fællesantenne i lejlighed/lejet ejendom, sker dette på 
samme betingelser som for ejer. Det er lejerens pligt, at få ejerens tilladelse til tilslutning, og 
det er foreningen uvedkommende, at lejer har tilsidesat denne pligt.

Såfremt der findes mere end én lejlighed i en ejendom, betragtes hver lejlighed som er 
tilsluttet antenneanlægget som én tilslutning.
For så vidt angår andelsboliger gælder, at hver bolig anses for én tilslutning.

Såvel for ejere som andelshavere gælder, at den enkelte tilsluttede lejer/andelshaver anses for 
medlem af antenneforeningen.

Vedtægter for Morud Antenneforening
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§ 05

Ved salg af ejendom overdrages medlemsretten og dermed medlemmets forpligtelse 
automatisk til den nye ejer/andelshaver uden, at den nye ejer/andelshaver skal betale 
fornyet tilslutningsafgift til antenneforeningen, forudsat der ikke er restancer på 
overtagelsestidspunktet.
Ønsker den nye ejer ikke at være tilsluttet antenneanlægget, skal udmeldelse ske senest 14 
dage før overdragelsen.

Anmeldelse af overdragelse skal ske til bestyrelsen. Den nye ejer hæfter for indbetalinger til 
foreningen, selvom anmeldelse ikke er sket.

For andelsboliger/lejerboliger gælder, at andelshaveren/lejeren hæfter for indbetaling til 
foreningen, med mindre det skriftligt er meddelt foreningen, at opkrævningen skal indsendes 
til andelsboligforeningen/ejeren/andelshaveren, der herefter hæfter for indbetalingerne.

Fraflytter lejer, hæfter ejer/andelshaver for foreningens uerholdelige tilgodehavender hos lejer.

Udligningsbeløb mellem ejere/andelshavere/lejere er foreningen uvedkommende.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 14 dages varsel og kan først ske, når 
foreningens tilgodehavender hos medlemmet er indbetalt. Udmeldelse af foreningen berettiger 
ingen sinde til udbetaling af andel, indbetalt bidrag, opsparet formue eller noget andet beløb.

§ 06

Hvert medlem betaler et årligt kontingent samt øvrige bidrag i henhold til foreningens 
takstblad. Kontingentet og øvrige bidrag (takstbladet) fastsættes hvert år på den årlige 
generalforsamling.

Undlader et medlem at betale kontingent og/eller øvrige bidrag efter påkrav, er bestyrelsen 
berettiget til at afbryde medlemmet til antenneanlægget med 8 dages varsel. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at overgive restancer til inkasso. Ved reetablering må 
medlemmet betale for gentilslutning i henhold til foreningens takstblad. Reetablering kan først 
finde sted efter at medlemmets samlede restance, bidrag og gentilslutning er erlagt.

§ 07
Etablering og udvidelse af anlæg samt betalingssystemer skal godkendes af 
generalforsamlingen. Der skal ved etableringen og udvidelsen af anlægget og tilsluttede 
medlemmer og brugere oprettes en kontrakt med hver enkelt ny modtager af signaler, om 
tilslutning og betalingsbetingelser.

Der kan indgås aftale om levering af trådløse signaler til boliger uden for foreningens 
etablerede og kommende kabelnet.

Betingelserne for leveringen af signaler til nye boliger, enkeltvis eller i grupper, aftales i hvert 
enkelt tilfælde af bestyrelsen.

§ 08

Alle indbetalinger sker direkte til foreningens konto i et pengeinstitut eller til foreningens 
girokonto. Til at hæve på foreningens konti kræves to bestyrelsesmedlemmers underskrift. Dog 
kan kassereren på den almindelige (daglige) pengeinstitutkonto og/eller girokonto, disponere 
alene.

§ 09

Foreningen sørger for, at antenneanlægget, der strækker sig fra modtagerantenne til og med 
tilslutningsstander i dækningsområdet, holdes ved lige.
Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte 
tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmets aktiver eller 
fra den programvirksomhed, der formidles via foreningens anlæg. Installationen efter 
tilslutningsstander er medlemmets. Medlemmet er pligtig til, at lade denne installation etablere 
og vedligeholde af en af foreningen godkendt installatør.
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Intet medlem må selv foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer på antenneanlægget 
eller dele heraf.
Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere medlemmets installation og sikre sig, 
at denne er i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt gældende love og 
bestemmelser.

Medlemmet er pligtig til at lade installationen efter tilslutningsstander bringe i 
overensstemmelse med foreningens vedtægter, samt gældende love og bestemmelser. 
Eventuelle omkostninger herved, afholdes af medlemmet.

I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af antenneanlægget kan bestyrelsen straks afbryde 
forbindelsen til medlemmet. Reetablering efter forholdets ophør finder sted som anført i § 5.

Udelukkende modtagelse af trådløst signal fra foreningen medfører ikke ret til medlemskab, jfr. 
§ 2.

Hvis modtagere af trådløse signaler opretter en brugergruppe, der repræsenterer mindst 25% 
af de trådløse brugere, har brugergruppen ret til at sende 2 repræsentanter til foreningens 
generalforsamling, uden stemmeret, men med taleret.
På tilsvarende måde har brugergruppen ret til at sende én repræsentant til bestyrelsens 
møder, uden stemmeret, men med taleret.

Hvis der opstår konkurrerende brugergrupper vil den brugergruppe, der kan dokumentere at 
repræsentere flest trådløse brugere, blive anerkendt som brugergruppen.

Brugergruppen udarbejder selv sine vedtægter og organisation.

Brugergruppen for de trådløse modtagere har væsentlig indflydelse på sammensætningen af 
udbudet af tv-kanaler og eventuelt andre ydelser i det trådløse net.

§ 10

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun generalforsamlingen kan ændre 
eller ophæve foreningens vedtægter.

Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til hvert medlem eller i et i foreningens 
område husstandsomdelt ugeblad/avis, med mindst 14 dages varsel.

§ 11

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

a. Valg af dirigent.
b. Formandens beretning.
c. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
d. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
e. Forslag fra brugergruppen.
f. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og øvrige takster (takstblad).
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
h. Valg af to revisorer.
i. Eventuelt.

På enhver generalforsamling under punkt d sammenholdt med  § 7 bemyndiges bestyrelsen 
til at beslutte etablering og udvidelse af anlæg og betalingssystem, hvis bestyrelsen finder det 
økonomisk ansvarligt.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt 
til bestyrelsen senest 1. februar, så forslaget kan medtages på dagsordenen.
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§ 12

Alle valg og vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal.

Hvert medlem (tilslutning) har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Medlemmer der ikke har betalt skyldigt kontingent og bidrag har ikke stemmeret på 
generalforsamlingen.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre mindst 1 medlem, bestyrelsen eller 
dirigenten kræver skriftlig afstemning. Blanke stemmer regnes ikke for afgivne.

Til vedtægtsændring kræves, at halvdelen af medlemmerne er repræsenteret og afgiver 
stemme, og at mindst 2/3 stemmer for vedtægtsændringen.

Såfremt halvdelen af medlemmerne ikke er til stede, men 2/3 af de afgivne stemmer har 
stemt for vedtægtsændring, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages varsel til ny 
generalforsamling, på hvilken, der uden hensyn til fremmødtes antal kan tages gyldig 
beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

§ 13

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte bestemme dette, eller 
mindst 25 medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Indkaldelsen til ekstraordinær 
generalforsamling sker som i § 10 anført.
 
Såfremt begæring om ekstraordinær generalforsamling fremsættes af medlemmerne, er 
bestyrelsen forpligtet til senest 14 dage efter begæringens fremsættelse, at indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling med opgivelse af de forslag, som begæringen måtte kræve 
behandlet.

§ 14

Bestyrelsen
   
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår 
efter tur.

I år med lige årstal afgår der 2, og i år med ulige årstal 3 medlemmer, idet formanden og 
kassereren ikke må være på valg samtidig.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er berettiget til at få godtgjort faktiske udgifter og telefongodtgørelse.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne.

Bestyrelsen fører medlemsfortegnelse over samtlige medlemmer og de beløb, som 
medlemmerne har erlagt i tilslutningsafgift. Tillige føres normalt regnskab over udgifter og 
indtægter.

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.

Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den 
samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan dog ikke forpligte foreningen økonomisk udover, hvad der 
kan rummes inden for de til enhver tid fastsatte kontingenter, øvrige bidrag og foreningens 
formue.

Dispositioner herudover kræver generalforsamlingens godkendelse.

Der påhviler ikke bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
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§ 15

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 
bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden 
eller næstformanden.

Hvis brugergruppen har udpeget en repræsentant til deltagelse i bestyrelsesmøderne, 
indkaldes denne tillige til møderne med taleret, men uden stemmeret.

§ 16

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen, blandt medlemmerne, valgte revisorer.  
Årsregnskabet skal være afsluttet og revideret inden udgangen af den påfølgende februar 
måned.

§ 17

Opløsning af foreningen
   
Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter samme regler som anført i § 12 for 
vedtægtsændringer.

Når foreningens opløsning er gyldigt vedtaget, afgør generalforsamlingen ved simpel 
stemmeflertal, hvorledes der skal forholdes med et eventuelt overskud i foreningen, efter 
opløsningen.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling

Den 24. april 1995 
Den 16. marts 2005
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Vilkår - for bredbånds-abonnement

Kundevilkår for bredbånds-abonnement til private brugere

Følgende vilkår er pr. 1. november 2013 gældende for bredbånds-abonnement hos Morud Anten-
neforening (herefter kaldt foreningen).  Herudover henvises i øvrigt til gældende vedtægter for 
for-eningen.

01. Generelle bestemmelser 06. Adgang til internettet 11. Ansvar

02. Kundeoplysninger 07. Fejlafhjælpning 12. Ændring af kundevilkår

03. Ændring af kundeoplys-
ninger

08. Opsigelse af bredbåndsa-
bonnement

13. Øvrige bestemmelser

04. Betaling 09. Misligholdelse

05. Installation af udstyr 10. Fair use grænser

02. KUNDEOPLYSNINGER

De af kunden afgivende navne- og adresseoplysninger ved tilmelding anvendes ved sammen-
ligning med foreningens medlemskartotek og registreres for fakturering for brug af bredbånds-
abonnementet med betaling via PBS.

03. ÆNDRING AF KUNDEOPLYSNINGER

Sker der ændringer i de angivne kundeoplysninger herunder bankforbindelse, skal disse snarest 
muligt meddeles foreningen.

01. GENERELLE BESTEMMELSER

For at tegne abonnement på bredbånd kræves, at kunden er myndig og kan indgå betaling via 
PBS jvf. punkt 4 herunder.

Bredbånds-abonnementet er en tillægsydelse til medlemskabet af foreningen.  Abonnementet er 
et personligt abonnement, som ikke kan overdrages til tredjemand.

Brug af bredbånd forudsætter, at lejligheden/ejendommen er tilsluttet fællesantenneanlægget i 
henhold til foreningens vedtægter.

For fuldstændighedens skyld nævnes, at dette abonnement på bredbånd forudsætter, at der ikke 
verserer tvistigheder (herunder økonomiske mellemværender) af nogen art i forhold til foreningen 
såvel i forhold til kunden og/eller ejer.

Bestemmelserne i disse kundevilkår regulerer alene forholdet mellem kunden og foreningen ve-
drørende abonnementet på bredbånd.
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04. BETALING

Bredbånds-abonnementet betales altid forud for 1 kvartal af gangen. Betalingen sker i henhold 
til den til enhver tid gældende og aftalte abonnementspris.

Fra foreningens side er det et krav at betaling sker via Pengeinstitutternes Betalings Service og 
evt. fremsatte krav og betingelser fra PBS skal respekteres/efterkommes.

I undtagelsestilfælde med manuel opkrævning opkræves yderligere kr. 25 pr. opkrævning.

Ved for sen betaling og/eller ikke frigørende betaling er foreningen berettiget til at opkræve 
rykkergebyr og morarenter samt omgående afbryde bredbånds-abonnementet.

05. INSTALLATION AF UDSTYR

Til bredbånds-abonnementet hører et bredbåndsmodem, der udleveres af foreningen sammen 
med installationsvejledning.

Kunden er ansvarlig for, at udstyr til brug for tilslutning, bortset fra udstyr leveret af forenin-
gen er godkendt i overensstemmelse med gældende regler.

Foreningen har ejendomsretten til bredbåndsmodemmet.  Efter udløbet af et bredbånds-
abonnement skal udstyret returneres til foreningen i samme stand, som det var ved leveringen 
til kunden.  

Kunden hæfter for det installerede udstyr og forpligter sig til at behandle det på fors-
varlig vis. Det installerede udstyr må ikke fjernes fra den adresse, hvor det oprindel-
igt er installeret.  Kunden skal følge udleverede/udtalte anvisninger på installation 
og brug af tilslutning.

06. ADGANG TIL INTERNETTET 

Bredbånds-abonnementet giver adgang til internettet med den hastighed det pågældende 
abonnement berettiger til.  På grund af internettets natur kan foreningen dog ikke garantere, 
at den til abonnementet knyttede hastighed altid kan opnås.

Foreningen forbeholder sig ret til at foretage prioritering af trafik i foreningens netværk.

Videresalg af kapacitet , herunder hosting, er ikke tilladt. 

07. AFHJÆLPNING AF FEJL 

Konkrete fejl eller -driftsforstyrrelser skal anmeldes foreningen på et supporttelefonnummer 
(se nedenfor) med konkret fejl/fejlbeskrivelse. Fejlafhjælpning vil blive påbegyndt inden for 
normal arbejdstid uden ubegrundet ophold.  Fejltilkald som henføres til fejl eller mangler ved 
kundens eget udstyr eller kundens fejlagtige anvendelse af tilslutningen, forbeholder forenin-
gen sig ret til at viderefakturere fra foreningens servicetekniker.

I forbindelse med afhjælpning af fejl forpligter kunden sig til at acceptere samt være be-
hjælpelig med fysisk adgang til installationen på kundens adresse.  Service vil udelukkende 
blive udført af teknikere udpeget af foreningen.  Såfremt det ikke er muligt at få fysisk adgang 
til installationen på kundens adresse forbeholder foreningen sig retten til ikke at udføre yder-
ligere fejlafhjælpning.

Foreningen påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan hen-
føres til, at kunden har anvendt udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af foreningen, eller 
at kunden har foretaget indgreb i installationen.
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09. MISLIGHOLDELSE

Uanset bestemmelsen i punkt 08 er foreningen i tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse 
af sine forpligtelser i henhold til den indgåede bredbånds-abonnementsaftale berettiget til at 
lukke bredbånds-abonnementet uden varsel, idet der dog snarest skal gives meddelelse om 
lukningen og grunden hertil.

En lukning kan være enten midlertidig eller permanent.

Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:

Ikke rettidig betaling af forfaldne ydelser efter fremsendelse af rykkerbrev.

Anvendelse af bredbånds-abonnementet til opnåelse af uautoriseret adgang til systemer 
tilsluttet internettet eller udøvelse af kriminelle forhold, dette uanset hvilket lands love, der lig-
ger til grund for lovbruddet.

Medvirken til spild eller misbrug af de i forbindelse med nettets tilstedeværende ressourcer.

Forstyrrelse af nettets funktion.

Overtrædelse af den til enhver tid gældende netetik, f.eks. afsløring af andre menneskers pri-

08. OPSIGELSE AF BREDBÅNDS-ABONNEMENT

Et bredbånds-abonnement er en løbende ydelse, der først ophører ved en af parternes op-
sigelse.

Abonnementet kan opsiges af hver af parterne med 1 måneds skriftlig varsel til udgangen af 
en måned.  Regulering af priser og ydelser kan fra foreningens side ændres med 1 måneds 
skriftlig varsel.

Et  bredbåndsabonnement kan tidligst opsiges af kunden efter 5 måneders varighed fra opret-
telsestidspunktet.

Kundens opsigelse af bredbånds-abonnementet omfatter ikke opsigelse af medlemskab af fore-
ningen.

Ved aftalens ophør er kunden forpligtet til at betale ethvert tilgodehavende, som tilkommer 
foreningen, ligesom kunden er forpligtet til at tilbagelevere bredbåndsmodemmet jvf. pkt 05.

Ønsker foreningen at opsige abonnementet henholdvis at stoppe sit udbud af bestemte 
abonnementstyper og/eller hertil knyttede særtjenester, skal dette ske med 1 måneds varsel til 
udgangen af en måned.

Opsigelse kan ske såvel skriftligt til foreningen som elektronisk via e-mail til 
bredbaand@morudtv.net.

Ved en af parternes opsigelse af et abonnement opgør foreningen evt. mellemværende og 
fremsender en opgørelse, såfremt denne overstiger kr. 25. 
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Telefonisk hjælp til opsætning af software og afhjælpning af softwaremæssige problemer i 
forbindelse med bredbånd kan fås på foreningens supporttelefon 44 40 09 62 hverdage i tid-
srummet kl.09:00 til 21:00 samt lørdage og søndage kl. 11:00 til 21:00. 



11. ANSVAR

Kundens brug af bredbånds-abonnement sker i enhver henseende på eget ansvar.

Foreningen påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lø-
digheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via internettet, hvorfor 
foreningen heller ikke kan drages til ansvar for tab - hverken direkte eller indirekte - immateri-
elle krænkelser eller andre forhold, opstået som følge af brug af information fundet på inter-
nettet.

Foreningen kan ej heller drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af 
manglende adgang til tjenester eller information på internettet.  Dette gælder, uanset om den 
manglende adgang skyldes systemnedbrud, andre forhold hos foreningen eller force majeure, 
herunder strejke og lockout.

Foreningen påtager sig intet ansvar for tab af personlige data og installeret software m.m. i 
forbindelse med kundens brug af bredbånds-abonnementet og hertil knyttede ydelser.

Foreningen påtager sig intet ansvar for uvedkommendes adgang til kundens data og systemer.

10. FAIR USE GRÆNSER PÅ BREDBÅNDS-ABONNEMENT

Fair use er et loft på dit bredbåndsforbrug, men et loft, der ligger så højt, at 99% af vores 
kunder aldrig kommer i nærheden af fair use-loftet.  Bruger du din bredbånds-forbindelse til at 
surfe, sende mails, bruge netbank, handle online og lignende, behøver du ikke at skænke fair 
use en tanke.

200 GB svarer f.eks. til at downloade 20.000 muskinumre, streame 200 timers TV og surfe 
1.000 timer.
For aftalen gælder følgende fair use grænser:

120/05 Mbit 1.100 GB/md.

170/20 Mbit 1.000 GB/md.

100/30 Mbit 1.500 GB/md.

150/50 Mbit 2.500 GB/md.

200/50 Mbit 3.000 GB/md.

Fordi bredbåndshastigheder i dag er høje , giver det også mulighed for et meget højt forbrug.  
Det kan betyde, at enkelte kunder bruger deres bredbåndsforbindelse så meget, at andre 
kunder oplever en forringet kvalitet på deres bredbåndsforbindelse.

For at tage hensyn til alle vores kunder, har vi valgt at lave fair use.

For langt de fleste kunder vil fair use ikke betyde noget som helst.  Hvis du over-
skrider dit fair use-loft, kontakter vi dig for at finde en løsning, f.eks en bredbånd-
shastighed med fair use , som passer bedre til dit behov.  Lykkes det ikke at finde en 
løsning, kan gentagen overskridelse betyde, at vi vælger at opsige dit abonnement.
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vate forhold eller udvisning af en adfærd, der generer andre brugere af internettet. 

Gentagne overtrædelser af nærværende vilkår.

Midlertidig lukning af et bredbånds-abonnement som følge af nærværende bestemmelse med-
fører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode.

Foreningen er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af bredbånds-abonnementet.



12. ÆNDRING AF KUNDEVILKÅR

Foreningen forbeholder sig ret til at ændre nærværende kundevilkår, tekniske speci-
fikationer og de funktioner, som tilslutningen giver kunden mulighed for at anvende.

Ændringer skal meddeles med 30 dages forudgående varsel,  bortset fra ændring-
er, der skyldes pålæg afgivet af offentlige myndigheder, ændret lovgivning eller 
tilsvarende.
Mindre ændringer af tekniske specifikationer kan til enhver tid meddeles kunden på 
foreningens InfoKanal.

13. ØVRIGE BESTEMMELSER

Enhver tvist mellem parterne skal indbringes for byretten på det sted, hvor foreningen er be-
liggende.  Såfremt der efter aftalens indgåelse måtte blive oprettet forbrugerklagenævn dæk-
kende de af aftalen omfattede ydelser, kan tvister forelægges til afgørelse for et sådant nævn.

Foreningen kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand.

Morud Antenneforening den 1. november 2013
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Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger der opstår i relation til bestilling af 
ydelser via internettet og brug af betalingssystemer tilknyttet internettet.



Kanaloversigt

Takster for 2018
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Morud Bredbånd
Hastighed pt. kr. pr. md.

  20/05  Mbit/s 135,00

  70/20  Mbit/s 209,00

100/30  Mbit/s 285,00

150/50  Mbit/s 359,00

200/50  Mbit/s 399,00

Virusbeskyttelse  29,00
Nedgradering af hastighed 100,00

Øvrige takster (inkl. moms) for perioden
1/4 2018 til 31/3 2019

Tilslutning til det bestående anlæg, inkl. 30 m. stikledning
excl. gravearbejde vedr. stikledning  ...................................................kr. 2.995,00

Gentilslutning indenfor 30 dage efter afbrydelse og efter 
samtlige foreningens tilgodehavender er indbetalt .................................kr. 560,00

Gentilslutning efter mere end 30 dages afbrydelse, uændret
ejer og efter samtlige foreningens tilgodehavender er 
indbetalt .........................................................................................kr. 1.200,00

Gentilslutning i forbindelse med ejerskifte, uanset afbrydel-
sesperiode .......................................................................................kr. 560,00

Gebyr for for sen indbetaling, inkl. 1. rykker. ........................................kr. 100,00

Gebyr for 2. rykker. ..........................................................................kr. 100,00

Opsætning/nedtagning/ombytning af filter ...........................................kr. 560,00

Udskiftning af TV/Radio-stik til Multimediestik ......................................kr. 850,00

Modtager kun bredbånd via kabelnet pr. år. ..........................................kr. 400,00
     
Ændring af pakkemodtagelse kan kun foregå i juni eller december måned.

Morud Bredbånd fås ved at udfylde kontrakt på morudtv.net eller
ringe på telefon 44 40 74 75

Medlemmer der har 2. eller 3. Pakke kan købe TV2/Play.

Prisen er kr. 49 for ”hele pakken”, normal pris kr. 129 pr. md.
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1. Pakke
1. halvår 2. halvår 2018

Kontingent 397,50 397,50 795,00
CopyDan 192,50 192,50 385,00
Programafgift 494,50 494,50 989,00

I alt 1084,50 1084,50 2169,00
Pr. måned 180,75 Pr. dag 6,03

2. Pakke
1. halvår 2. halvår 2018

Kontingent 397,50 397,50 795,00
CopyDan 230,00 230,00 460,00
Programafgift 1747,00 1747,00 3494,00

I alt 2374,50 2374,50 4749,00
Pr. måned 395,75 Pr. dag 13,20

3. Pakke
1. halvår 2. halvår 2018

Kontingent 397,50 397,50 795,00
CopyDan 271,00 271,00 542,00
Programafgift 2809,00 2809,00 5618,00

I alt 3477,50 3477,50 6955,00
Pr. måned 579,58 Pr. dag 19,32

Bredbånd uden TV
1. halvår 2. halvår 2018

Kontingent 200,00 200,00 400,00
Hastighedspris Afhængig af hastighedsvalg
Pr. måned (33,33)* (33,33)* (33,33)*
* eks. hastighedspris

VælgSelv Frit se side 8

Bemærk at kontingent til foreningen ikke er steget i de seneste 10 år.

Medlemmerne opfordres til at tilmelde betalingen til Nets (betalingsservice). 

Takster 2018



  5
 4

TV Digital
Program Navn HD HbbTV 1. Pakke 2. Pakke 3. Pakke

DR 1 P P P P P
DR 2 P P P P P
DR 3 P P P P
DR k P P P P
DR Ramasjang P P P P
DR Ultra P P P P
TV2/Danmark P P P P
TV2/Danmark/Fyn HD P P P P
TV Fynboen P P P P
TV2 Charlie P P P P
Folketinget TV P P P P
DK4 P P P P
Kanal 5 P P P P
TV3 P P P P
TV3 puls P P P P
NRK 1 P P P P
TV 4 P P P P
ARD HD P P P P
ZDF HD P P P P
NRD P P P P
3 SAT P P P
RTL P P P
TV 5 MONDE P P P
Prøvekanal P P P P
InfoKanal HD P P P P
DR 1 (T) P P P P P
TV 2 Lorry (T) P P P P
DR 1 SYN P P

DR 2 SYN P P P P P
DR 3 SYN P P P P
DAB+ Radio P P P P
TV2 News P P P
TV2 Zulu P P P
TV2 Fri HD P P P
Kanal 4 P P P
6’eren P P P
Nickelodeon HD P P P
Disney Channel P P P
National Geographic Channel P P P
TV3+ P P P
Discovery Channel P P P
TLC HD P P P
TNT P P P
Cartoon Network P P P
TV2 Sport HD P P
Animal Planet P P
National Geographic WILD P P
CNN P P
Investigation Discovery P P
Canal 9 P P

Disney XD P P

EuroSport 1 P P

EuroSport 2 P P

TV3 Sport 1 P P

TV3 MAX P P

Comedy Central P P

Viasat S UHD 4K P
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Morud Telefoni
Prisen er kr. pr. måned

Forbrugsafregnet Basis 19,00 Opkaldsafgift: kr. 0,25 -   
Minutpris:  DK fastnet kr. 0,25 - DK mobil kr. 1,10

Fri tale Danmark 79,00 Opkaldsafgift 0,00 - 
Minutpris: DK fastnet kr. 0,00 - DK mobil kr. 0,00

International Fastpris 99,00 Se de lande der er indbefattet på morudtv.net

Morud Telefoni/Mobiltelefoni fås ved at udfylde kontrakt på morudtv.net eller ved vor 
samarbejdspartner evercall på telefon 44 40 40 40. Bemærk at de oplyste telefonipriser 
er det aktuelle prisbillede. Der sker hele tiden ændringer. Det vil altid være de aktuelle 
priser der opgives ved henvendelse til vor samarbejdspartner, som kan kontaktes gennem 
www.morudtv.net eller på telefon 44 40 40 40. 

Morud Mobiltelefoni
Prisen er kr. pr. måned

20’eren 20,00 20 min fri tale - 20 fri SMS kr. 1,75 pr. MMS - 20 MB data

6 timer 6 GB 89,00 6 timer fri tale - fri SMS og MMS - 6 GB data (4 GB i EU)

12 timer  12 GB 119,00 6 timer fri tale - fri SMS ogi MMS - 12 GB data  (5 GB i EU)

RADIO gælder alle TV pakker
Radio Kanal FM Program

DR-PROGRAM 1 99,3

DR-PROGRAM 2 fra kl. 18 til kl. 06 andre tider Week-end 102,9

DR-PROGRAM 3 97,5

DR-PROGRAM 4 FYN 95,8

Radio24syv 106,7

NDR 1 87,5

NDR 2 98,3

NDR KULTUR 89,7

RADIO SCHLESWIG-HOLSTEIN 94,0

RTL Radio 90,7

RADIO 3 95,2

N-JOY RADIO 91,6

KLASSISK RADIO (TYSK) 93,0

Din Radio 102,3

NOVA FM 99,6

RADIO NORDFYN 104,0
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Opkrævning for TV/radio udsendes to gange årligt. For perioden 1/1 – 30/6 udsendes op-
krævningen til betaling pr. 1. maj, og perioden 1/7 – 31/12 opkræves der pr. 1. oktober.
 
Der tillægges et gebyr på 25 kr. for udsendelse af faktura pr. post. Det anbefales derfor, at 
betalingen tilmeldes betalingsservice.

Du kan også få fakturaen tilsendt gratis pr. e-mail, giv blot kassereren besked herom på 
mailadressen kassereren@morudtv.net.

For at finde de digitale kanaler bør du følge brugsanvisningen til TV/Set-top boksen. Hvis 
det ikke fungerer, indstil TV/Set-top manuelt.
 
Indsæt følgende:

Net:5462, QAM:64, Frekvens:306 mHz, Symbolrate: 6875000

Bemærk: På nogle TV apparater skal land/region stilles på Finland.

DAB+
Kanal Program Kanal Program

DR-PROGRAM 1 Ekstra Bladet Radio

DR-PROGRAM 2 myROCK

DR-PROGRAM 3 NOVA FM

DR-PROGRAM 4 (Bornholm) Pop FM

DR-PROGRAM 4 (Fyn) radio100

DR-PROGRAM 4 (København) The Voice

DR-PROGRAM 4 (Sjælland) Radio24syv

DR-PROGRAM 4 (Syd) Radio Klassik

DR-PROGRAM 4 (Esbjerg) Radio Soft

DR-PROGRAM 4 (Midt og Vest) BBC World Service

DR-PROGRAM 4 (Nordjylland)

DR-PROGRAM 4 (Trekanten)

DR-PROGRAM 4 (Østjylland)

DR-PROGRAM 5

DR-PROGRAM 6 (Beat)

DR-PROGRAM 7 (Mix)

DR-PROGRAM 8 (Jazz)

DAB+ sendes transparent i anlægget, som DAB+. Tuneren bør kunne tage DAB+.  Der 
foregår hele tiden en udvikling i sendefladen for DAB+, se derfor evt. på www.dr.dk for 
udviklingen for DAB+.

Hvordan finder jeg de digitale kanaler på mit TV?

Hvordan opkræves der?



VælgSelv Frit
Morud Antenneforening samarbejder med Stofa vedrørende VælgSelv Frit.  I VælgSelv 
Frit kan der købes kanaler enkeltvis udover den valgte TV pakke. Betingelsen er løbende 
md. + 30 dage.

Kanalerne skal bestilles direkte hos Stofa på telefon 88 30 30 30.

Priser på kanalerne fremgår af oversigten. Udover en TV pakke hos Morud Antennefor-
ening kræves et TV med DVB-C MPEG 4 og som er forberedt til indsættelse af en kortlæ-
ser.

Kortet er gratis, kortlæseren tilbydes til kr. 249,00. 
Forsendelsesomkostning kr. 99,00.
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Kr. 10

TV5 
monde Rai Uno TRT int arte Viva Sat1 Viasat 

Nature VOX Nautical 
Channel

TVE Inter-
national MEZZO Discovery 

Science HRT TV 1 blue 
Hustler Mtv Rocks Mtv Hits 3 Sat Mtv Dance

Aljazeera Pro 7 TVP Fashion 
TV

VH1 
Classic

Extreme 
Sports Dubai TV Abu Dhabi Motors TV

nickjr. Travel 
Channel

Discovery 
World

CBS 
reality

Kanal 7 
Internati-

onal

Viasat 
History

Viasat 
Explore Esc Esc 1

Kr. 20

Nickelo-
dion

National 
Geograp-

hic

Eurosport 
1 Disney XD

Investi-
gation 

Discovery

Comedy 
Central

Nat Geo 
Wild

Animal 
Planet VH1

MTV BBC Earth BBC World 
News CNN BBC Brit TNT Cartoon 

Network
Discovery 
Showcase Euronews

Mtv Live Tgrt Star TV Disney 
Junior

Dream 
Turk Kanal D Boomer-

ang rSport TV History

SHOW 
Turk

HABER 
Turk

Husk det bestilles på telefon: 80 30 30 30

Den gældende oversigt er altid den der kan hentes på www.morudtv.net vedrø-
rende kanaler og priser.

Kr. 30 Kr. 40 Kr. 50 Kr. 99

TV2/FRI Via Sport 
Golf TLC TV2/

NEWS TV2/Zulu TV2/Sport TV3+ Hustler TV

TV3 
MAX

Disney 
Channel Dantoto Kanal 4 6’eren Canal 9 TV3

 Sport 1
C More 

Film

Eurosport 
2

Discovery 
Channel CMore golf Viasat 

Film

Priserne er pr. måned.


	Kontrakt1902f
	VedtaegtA4
	Bredbaandvedtægt1902
	TakstbladA4

	Navn: 
	Gade: 
	Telefonnummer: 
	Mobilnummer: 
	Postnummer: 
	BY: 
	E-mail: 
	FNavn: 
	FAdresse: 
	FPostnummer: 
	FBy: 
	Virus: Off
	MDato: 
	FDato: 
	TVRadio: Off
	Bredbånd: Off


