BKTV Privat

Beställningsblankett

Digital TV

Version 2018-11-15

Personnummer/Kundnr

Önskat Aktiveringsdatum

Digitalkort

Kampanjkod

Digitalbox / CA-modul

LÖPANDE AVGIFT


Digital TV Baspaket (Kräver ett mot Lev tecknat avtal för Analog TV Baspaket)

0

kr

49

kr

(Digital spegling av Analogt basutbud)



1 st Digitalkort (Kräver en av Lev godkänd Digitalbox/CA-modul. Beställs nedan.
OBSERVERA att digitalkort skall återlämnas i samband med uppsägning av tjänst.
Ej återlämnat digitalkort debiteras med 300 kr)

Uppgradering av kollektivt Grund TV paket till Baspaket

+ 79 kr

kr

(Gäller för dig som endast har grundutbud, fylls i av Lev)

Välj Betalningsintervall
Månadsvis

+20 kr
0 kr Tillkommer/avgår +/-

Kvartalsvis

LÖPANDE AVGIFT

kr
**

Min månadskostnad =

kr

**Faktura avgift enligt Kundavtal kan tillkomma

ENGÅNGSAVGIFTER (mer information på baksidan)


Aktivering Digitalkort

199

Jag binder mig i 24-månader och slipper aktiveringsavgiften

- 199 kr

avgår -

kr
kr

Gäller endast vid nyteckning. Kan ej kombineras med kampanjerbjudande enligt nedan.

Vi använder ett DigitalTV kodningssystem som kommer från CryptoGuard.
För att kunna avkoda signalerna behövs förutom digitalkort en Digital box eller en CA-modul (en modul som för digitalkort som kan
sättas i en hållare i TV-apparaten) som stöder CryptoGuard.
Digitalboxarna har inspelningsmöjlighet till en USB-hårddisk. En mer avancerad box har dubbla turners som ger möjlighet att spela in
en kanal och titta på en annan.
Är du osäker? Prata med vår kundtjänst om vilken utrustning som passar dig bäst.

Digitalboxar och CA-moduler
Dilog CA-modul HD

595 kr

kr

975 kr

kr

2395 kr

kr

(För TV med CI-plats)

Dilog DCT-280 HD
(HD-box med PVR inspelningsmöjligheter till extern HDD via USB)

Dilog DCH-760
(HD-box med dubbla tuners och inspelningsmöjligheter till extern HDD via USB)

Jag önskar hämta ut min Digitalbox hos av Lev tillgängligt kontor i nedan markerad ort:
Enköping

Bålsta

Tierp

Jag vill ha boxen skickad till mig via postombud (fraktkostnad á 175kr tillkommer). Mobilnummer för avisering: ______________________

ENGÅNGSAVGIFTER

Min engångskostnad =

kr

Anteckningar

Underskrift

Ort och Datum

Sign BkTv

Bålsta Kabel TV AB - Verkstadsvägen 4 - 746 40 Bålsta - Tel 0171-14 81 48 - Fax 0171-55 680 - Orgnr 556293-9362

Avtalsvillkor
Avtalspartner
Bålsta Kabel TVAB 556293-9362 i avtalet benämns Lev och undertecknande privatperson i avtalet benämns Kund.
Länk till Bålsta KabelTVs webbsida är www.bktv.se.
Giltighet
För att kunna teckna detta tjänsteavtal (beställa) krävs att Kund tecknar/har tecknat Privat Kundavtal hos Lev, vilket utgör ett ramavtal till Levs övriga avtal.
Detta tjänsteavtal är således ett underavtal till kundavtalet och anses ogiltigt om inte gällande kundavtal finns mellan Kund och Lev.
Uppsägningstid
Uppsägningstiden är en (1) månad om inget tidsbundet avtal ingåtts. Uppsägning skall ske skriftligt.
Leveranstid
Leverans sker normalt inom 10 arbetsdagar från det att Lev mottagit beställning, förutsatt att Kund redan har ett driftsatt Analog TV abonnemang från Lev,
Tjänsten
Levs Digital-TV kräver ett befintligt avtal om Analog TV basutbud tecknat mot Lev, kanaler i basutbud speglas digitalt och kräver endast ett Digitalkort från Lev.
Digitalkort är Levs egendom och lånas ut till kund, vid uppsägning av tjänst skall kortet återlämnas till Lev. Ej återlämnat kort debiteras med 300kr.
Det krävs ett digitalkort per TV-apparat där man önskar se det digitala utbudet. Analog TV basutbud från Lev går alltid att se i alla TV-apparater utan
att något kort eller extra utrustning behövs.
Utbud
Levs Digital-TV omfattar ett utbud av digitala kanaler/kanalpaket vilka kan tecknas oberoende av varandra. Utbud och priser kan förändras från tid till annan.
Kanalpaket och enskilda kanaler beställs på beställningsblankett ”Digitala TV tilläggskanaler”.
Tillämplighet
Denna blankett används för att beställa Digital-TV via Levs eget nät, under förutsättning att Kund bor i en fastighet som är ansluten till Levs nät och att bostaden är utrustad med ett
av Lev monterat TV-uttag/fibermottagare för TV.
För leverans av den digitala TV-signalen krävs att Kund har ett giltigt avtal med Lev om leverans av Analog TV basutbud, antingen via ett individuellt avtal
eller via ett kollektivtavtal (flerfamiljshus/förening).
För att kunna ta emot den digitala signalen krävs utrustning för att ta emot och avkryptera den digitala TV-signalen. Detta kan ske genom att en digitalbox ansluts till TV:n, eller att en
CA-modul monteras i TV:n. Denna utrustning beställas på första sidan av denna blankett. Det krävs en digitalbox eller CA-modul per TV.
Det är Kunds ansvar att kontrollera leveransmöjlighet och anslutningsform för respektive bostad, genom att kontakta Levs kundtjänst.

Så här fyller du i blanketten!
I fältet Personnr / Kundnr, ange kundnummer om du är kund hos Lev sedan tidigare eller personnummer.
I fälten Namn och adress ange adressuppgifter för fastigheten där TV-leveransen skall ske.
LÖPANDE AVGIFT
Med löpande avgift menas den månadsavgift som du erlägger till Lev under avtalstiden. Den totala månadskostnaden är summan av de olika val som kan göras.
Det skuggade valet ”Uppgradering av kollektivt Grund TV-paket” fylls i av Lev. I de fall Kund har grundutbud vilket levereras via samfällighets, BRFs, fastighetsägares avtal med Lev
och som ej innehåller samtliga kanaler som ingår i Baspaketet krävs en uppgradering av utbudet.
Välj betalningsintervall.
ENGÅNGSAVGIFT
Engångsavgiften är den totala kostnad som du erlägger till Lev för själva leveransen.




Jag binder mig i 24-månader och slipper aktiveringsavgiften. Genom att binda avtalet i 24-månader avgår den administrativa kostnaden för att aktivera Digitalkortet. Tänk
på att du normalt inte kan bryta avtalet under bindningstiden.
Digitalboxar och CA-moduler. Välj den Digitalbox/CA-modul du vill ha. För mer information om varje box, kontakta kundtjänst.
Välj leveranssätt. Du kan välja att hämta ut boxen på Levs kontor eller få boxen skickad till dig, boxen hämtas då hos närmaste postombud. En fraktkostnad på 175kr
tillkommer vid val om att få boxen skickad.
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