København:
Kontor og ekspedition
Kong Georgsvej 46, 2000 København F
Telefon (01) 342800

5586

SI EM E N S Fællesantenneanlæg

Vejle:
Dæmningen 42, 7100 Vejle
Telefon (05) 827444
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, FM, UHF kanai'.

~;,; omsat til VHF kanal 2-11 samt beregnet for farve-TV og FM stereofoni.

Prisen for min andel fremkommer således:
Andel i hovedanlæg

kr.

Tilledning fra hovedanlæg til stikdåse
(exel. gravearbejde)
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kr.
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Undertegnede ønsker, efter eget valg, at betale min andel således:
D 1. Kontant (uden rentetillæg) ved anlæggets idriftssættelse hos abon.
SVlserater, rentetl '11æg kr .
:..;; .
D 2. I 4 kvarta lsvi
D 3. I 8 kvartalsvise rater, rentetillæg kr
Betaling af rater sker 1. gang førstkommende 1/1,1/4, lh, 1/10 efter anlæggets idriftssættelse hos abon.
Undertegnede bekræfter samtidig at have modtaget genpart af nærværende kontrakt.
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KONTRAKTBETINGELSER:

+

1. Ejendomsretten forbliver hos sælgeren, indtil abonnenten har indbetalt det kontraherede beløb
evt. financieringstillæg.
2. Såfremt rest summen på en ratekontrakt indbetales før kontraktens udløb, finder godtgørelse sted i henhold til gældende
lov om afbetaling.
3. Sålænge ejendomsretten forbliver hos sælgeren, holder denne anlægget brand- og ansvarsforsikret.
4. Det købte anlæg eller dele deraf må· ikke fjernes, ejheller må andre end sælgeren og Dansk Siemens Aktieselskab foretage
indgreb i eller ændringer af anlægget.
5. Køberen er forpligtet til at være medlem af en antenneforening eller lignende, samt at deltage i såvel vedligeholdelsesomkostninger, ved en af et flertal blandt de tilsluttede ejere ønsket modernisering. For det klige vedligehold, der har til formål at bevare anlæggets driftssikkerhed, erlægges et medlemskontingent på ca. kr
~ ..~
6. Køberen kan ved fraflytning sælge den fuldt betalte andel, henholdsvis overdrage en delvis betalt andel til den nye ejer
ved påtegning om overdragelsen på nærværende kontrakt.
7. Skader eller mangler bedes straks meddelt vort firma.
8. Såfremt køberen ikke opfylder sine kontraktlige forpligtelser, er hele beløbet straks forfaldet til betaling, og sælgeren
er da berettiget til uden videre varsel at afbryde den pågældende tilslutning til anlægget.
9. Denne kontrakt med alle dertil knyttede rettigheder vil af sælgeren blive overdraget til tredie mand, til hvem afdragene
da skal betales.
10. Sælger er ikke pligtig at påbegynde udbygning af anlægget, før en tilslutningsprocent pli 80 er nået.
11. Kontrakten er forbeholdt Scantemo A/S godkendelse .
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Scantemo Afs
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Tegner for antennelaug
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Køber

19

