
Canal Digital Sverige ABs Allmänna Villkor för Distribution av Satellitkanaler 091222 
 

1. Sändning  
1.1 
Operatören skall under hela Avtalstiden sända Kanalen i 
det/de Nät som anges i Distributionsavtalet.  Sändningen skall 
ske direkt, i sin helhet och utan förändringar på ett eget 
frekvensutrymme (kanalplats) som endast är tillgänglig för 
nätets hushåll. 
 
1.2 
Operatören har inte rätt att banda, kopiera, redigera, ändra, 
sublicensera, sända eller visa Kanalen på annat sätt än som 
anges i detta Avtal och alla rättigheter som icke uttryckligen 
ges i detta avtal är reserverat av och åt Canal Digital Sverige 
AB. 
 
1.3 
Kanalen skall, om annat ej skriftligen överenskommits med 
Canal Digital Sverige AB, distribueras kollektivt med 100% 
distribution. Med 100% kollektiv distribution avses det utbud 
av kanaler som når alla hushåll i Nätet med undantag av de 
hushåll som enbart har de så kallade Must Carry kanalerna 
SVT1 och SVT2.  
 
1.4 
Canal Digital Sverige AB förbinder sig inte, ger inga löften 
eller garantier rörande fortsatt tillgång till eller 
mottagningskvaliteten på Kanalen. 
 
1.5 
Operatören ansvarar själv för korrekt mottagningsutrustning 
och för att nätets kvalitet ger en fullgod bildkvalitet till de 
enskilda hushållen. Vidare ansvarar Operatören för kostnader 
som kan uppstå vid eventuellt byte av sändningsstandard 
eller andra ändringar på Kanalen och/eller kostnader som kan 
uppstå vid eventuellt byte av satellit varifrån Kanalen sänds. 
 
2. Abonnemangsavgift och Betalningsvillkor 
2.1 
Abonnemangsavgift utgår även om Operatören själv ej 
erhållit betalning från Abonnenten. Debitering sker i förskott 
enligt den period som anges i Distributionsavtalet. Betalning 
skall vara Canal Digital Sverige AB tillhanda senast 30 dagar 
efter fakturadatum. Efter förfallodagen debiteras 
dröjsmålsränta med 1,2 % per månad.  
 
2.2 
Om betalning ej sker i tid har Canal Digital Sverige AB:  
- rätt att stänga av eventuella programkort tills betalning 

sker. 
- rätt men inte skyldighet att säga upp Avtalet. 
- rätt till ersättning för sina kostnader, t.ex. inkasso. 
 
2.3 
Den 1 januari varje år har Canal Digital Sverige AB rätt att 
höja Abonnemangsavgiften baserat på förändrat 
konsumentprisindex i oktober föregående år.  
 
2.4 
Canal Digital Sverige AB har även rätt att höja 
Abonnemangsavgiften förutsatt att Canal Digital Sverige AB 
skriftligen underrättar Operatören om sådan höjning senast 
60 dagar innan höjningen i fråga träder i kraft. Operatören 
kan, inom 30 dagar efter mottagandet av sådan 
underrättelse, och förutsatt att höjningen överskrider 10% av 
den då gällande Abonnemangsavgiften, skriftligen bryta 
Avtalet från och med det datum sagda avgiftshöjning träder i 
kraft. Skulle Canal Digital Sverige AB inte ta emot någon 
sådan underrättelse från Operatören innebär det att 
Operatören godkänt och skall betala den nya avgiften. 
 
3. Programkort 
Som avkodningsutrustning vid mottagning av vissa kanaler 
används programkort. Canal Digital debiterar Start- och 
Serviceavgifter enligt var tids gällande prislista. Canal Digital 
Sverige AB har även rätt att höja Start- och Serviceavgiften  

 
 
med max 10 % per år förutsatt att Canal Digital Sverige AB 
skriftligen underrättar Operatören om sådan höjning senast 
60 dagar innan höjningen i fråga träder i kraft. Operatören 
kan, inom 30 dagar efter mottagandet av sådan 
underrättelse, och förutsatt att höjningen överskrider 10 % 
av den då gällande Abonnemangsavgiften, skriftligen bryta 
Avtalet från och med det datum sagda avgiftshöjning träder i 
kraft. 
 
3.1 
Operatören får i intet fall hyra ut, utlåna, pantsätta eller sälja 
eller på annat sätt avhända sig av Canal Digital Sverige AB 
distribuerade Programkort. 
 
3.2 
Operatören har under avtalstiden ansvaret för 
Programkorten. Om Programkort förloras, skadas eller 
uppvisar bristfällig funktion, skall Operatören omedelbart 
kontakta Canal Digital Sverige AB för vidare instruktion och 
på begäran återlämna kortet. 
 
3.3 
Canal Digital Sverige AB har rätt att debitera ersättningskort 
enligt vid var tid gällande prislista. I de fall där Programkort 
uppvisar bristande funktion p.g.a. fabrikationsfel eller påvisad 
transportskada, erhåller dock Operatören ersättningskortet 
kostnadsfritt. Operatören skall snarast påpeka sådant fel eller 
transportskada. 
 
4. Sändningsavbrott eller sändningsstörning 
Avbryts sändningarna av Kanalen under minst 7 dagar på 
grund av störningar som orsakats av Canal Digital Sverige AB 
eller Programbolaget eller fel i Programkort som Canal Digital 
Sverige AB svarar för har Operatören rätt till avdrag på 
Abonnemangsavgiften i relation till avbrottets längd. 
Avbrottets längd beräknas med utgångspunkt från den tid då 
Operatören gjorde felanmälan eller Canal Digital Sverige AB 
på annat sätt blivit medvetet om avbrottet. Avdrag på 
abonnemangsavgiften medges ej vid fel i 
mottagningsutrustning eller atmosfäriska förhållanden eller 
andra omständigheter som Canal Digital Sverige AB eller 
Programbolaget inte råder över.  
 
5. Abonnenter 
5.1 
Med Abonnent avses varje hushåll för enskilt boende i 
Operatörens Nät som är berättigad att ta emot Kanalen 
genom kontrakt med Operatören. Operatören skall erlägga 
avgift efter antalet Abonnenter (enligt nämnda definition) 
multiplicerat med gällande Abonnemangsavgift. Dock räknas 
ej de hushåll som med stöd av kabellagen enbart tar emot de 
sk. Must Carry kanalerna SVT1 och SVT2. Hotell, motell, 
restauranger offentliga miljöer etc. är ej inkluderade i detta 
avtal. Operatören äger ej rätt att distribuera kanalen annat än 
till Abonnenter enligt definitionen i 5.1 utan skriftligt 
godkännande från CDS. 
 
5.2 
Operatören skall senast den 20 dagen i varje månad 
skriftligen rapportera samtliga eventuella utökningar av 
antalet Abonnenter. Rapport behöver endast skickas när 
förändring sker 
 
6. Redovisning och revision 
6.1 
Nätägaren skall ha fullständig och tillförlitlig redovisning av 
antalet abonnenter och över de avtal som träffas med 
abonnenterna samt över fakturering och influtna 
abonnemangsavgifter. 
 
 
 
 



 
 
6.2 
CD har rätt att, under en tidsrymd från avtalets tecknande till 
två år efter avtalets upphörande, vid två tillfällen varje 
kalenderår, med 14 dagars varsel, på egen bekostnad 
granska den del av Nätägarens redovisning som är hänförlig 
till Nätägarens vidaresändning av Programmen. 
 
6.3 
Om revision visar att Nätägaren har redovisat för låga 
ersättningar till CD skall Nätägaren vara skyldig att 
omedelbart utge det felande beloppet till CD. CD har därvid 
rätt att fakturera ordinarie dröjsmålsränta med räntesatsen 
diskonto plus 8 procent. Om revisionen visar att Nätägaren 
betalat ut för mycket ersättningar till CD skall CD återbetala 
det för mycket erlagda beloppet inom 30 dagar från det 
Nätägaren upprättar en korrigerad redovisning. 
 
6.4 
Nätägaren är skyldig att ersätta CD:s kostnader för 
granskning om det vid granskningen visar att Nätägaren 
underlåtit att redovisa ett icke ringa belopp och varvid CD kan 
överväga att låta ärendet gå till rättssak. 
 
 
7. Avtalets upphörande  
7.1 
Operatören är införstådd med att Programbolaget förbehåller 
sig rätten att, av teknisk eller annan uppkommen anledning, 
kunna förändra programutbud, sändningsstandard, satellit 
över vilken Kanalen sänder eller programupplägg. Dock ska 
Operatören, om möjligt meddelas förändringar senast 30 
dagar innan för-ändringen träder i kraft. Om förändringen är 
till väsentlig nackdel för Operatören har Operatören rätt att 
inom 30 dagar från sådant meddelande säga upp avtalet 
skriftligen varvid avtalet upphör vid dagen för förändringens 
början. 
 
7.2 
Canal Digital Sverige AB har rätt att omedelbart säga upp 
detta avtal om Abonnemangsavgiften inte betalats inom 15 
dagar från förfallodagen eller om Operatören på annat sätt 
väsentligt brutit mot bestämmelserna i detta avtal. 
 
7.3 
Canal Digital Sverige AB har rätt att skriftligen säga upp detta 
Avtal med rimligt varsel om Canal Digital Sverige ABs 
rättigheter att distribuera eller licensera Kanalen till 
Operatören upphör på grund av att Programbolaget drar 
tillbaka upphovsrätten för Sverige eller upphör med sändning 
av kanalen eller om sändningsrelaterade avgifter och skatter 
blir för höga. 
 
7.4 
Uppsägning enligt 7.3 skall inte betraktas som ett avtalsbrott 
och båda parter skall befrias från sina respektive rättigheter 
och skyldigheter med undantag av att: 

- Operatören skall vara berättigad till återbetalning av 
eventuella Abonnemangsavgifter som betalats i 
förskott och som avser tiden efter Avtalets slutdatum. 

- Operatören är skyldig att betala alla 
Abonnemangsavgifter som avser tiden fram till och 
med Avtalets slutdatum. 

 
 
8. Musik & Äganderätt:  
8.1  
Sändning av TV- och radiokanaler i ett nät räknas som 
offentligt framförande och Operatören är skyldig att träffa 
avtal med berörd part gällande musikframförande och i 
aktuella fall även betala avgift för musik-framförande. Canal 
Digital Sverige AB skall informera Operatören om vilka 
kanaler detta gäller. 
 
8.2 
Alla rättigheter och andelar i och till Kanalen eller del därav 
tillhör Programbolaget. Operatören erkänner härmed sådana 
äganderättigheter. 
 
9. Ansvarsbegränsning:  
Operatören är införstådd med att Canal Digital Sverige AB 
och/eller Programbolaget inte kan hållas ansvarig för förlust 
av vinster eller intäkter, eller för tillfällig oförutsedd eller 
därav följande, skada vid händelse av uppsägning av Avtalet 
av Canal Digital Sverige AB. Canal Digital Sverige ABs och 
Programbolagets ansvar begränsas till den 
Abonnemangsavgift som är betald i förskott och som avser 
tiden efter Avtalets slutdatum. 
 
10. Sekretess 
Alla villkor (t.ex. pris, avtalstid etc) i detta Avtal liksom och 
eventuella  tilläggsavtal mellan Canal Digital Sverige AB och 
Operatören skall så långt svensk lag medger hållas 
konfidentiella. 
 
11. Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal skall göras skriftligen och 
godkännas av båda parter.  
 
12. Skiljedom 
Alla tvister rörande detta avtal skall avgöras av skiljemän 
enligt gällande svensk lag därom. 
 
13. Överlåtelse   
Operatören har inte rätt, att utan skriftligt godkännande av 
Canal Digital Sverige AB överlåta sina åtagande enligt detta 
avtal på tredje part. Operatören kan inte i förtid säga upp 
detta avtal med anledning av att tredje part tar över Nätet. 
 
Operatören är skyldig att meddela alla förändringar i 
ägarförhållanden till Canal Digital Sverige AB innan 
förändringen träder i kraft. 
 
14. Övrigt 
Operatören är införstådd med att detta avtal baseras på avtal 
mellan Canal Digital Sverige AB och Programbolaget, här 
kallat ”Huvudkontraktet”. I händelse av att Huvudkontraktet 
upphör skall alla rättigheter och skyldigheter som givits av 
Canal Digital Sverige AB till Operatören i detta Avtal 
automatiskt övergå till Programbolaget inklusive, men inte 
begränsat till, rätten att mottaga alla Abonnemangsavgifter 
och/eller andra summor som Operatören är skyldig härunder. 
Om Huvudkontraktet bryts eller förfaller, går Operatören med 
på att sända alla Abonnemangsavgifter direkt till 
Programbolaget eller dess utsedda representant.

 

 


