STANDARDVILKÅR

1. Kabelanlægget har adgang til at

sådanne tv-programmer klart udskilles

rettighedshaverne udpeget

fra det tv-program, der har fået tildelt

statsautoriseret revisor, ligesom

den pågældende fordelingskanal.

rettighedshaverne er berettiget til,

signalforsyne alle typer af tilslutninger.

gennem en af rettighedshaverne

Taksterne ifølge Copydan Verdens

Kabelanlægget skal i forbindelse med

udpeget tekniker, at få adgang til

TV’s hjemmeside gælder dog kun for

switchingen give skriftlig meddelelse til

kabelanlæggets tekniske faciliteter.

ikke-offentlige visninger i private

Copydan Verdens TV om, hvilke tv-

husstande. I øvrige tilfælde opgøres

programmer, som switches. De enkelte

vederlaget efter Copydan Verdens

radiofonier kan på et hvilket som helst

6. I tilfælde af kabelanlæggets

TV’s vejledning.

tidspunkt forbyde switching, og i så

væsentlige misligholdelse af vilkårene

fald er kabelanlæggene forpligtet til

for fordelingen, herunder betaling af

2. Fordelingen af udsendelserne skal

uden ugrundet ophold at bringe

vederlag, bortfalder retten til fordeling

foretages samtidigt med udsendelsen,

switchingen til ophør. Uanset, at der på

af udsendelserne. I henhold til dansk

uændret og skal være af god teknisk

en fordelingskanal distribueres flere tv-

rets almindelige regler anses enhver

kvalitet. Kabelanlægget må ikke

programmer, betragtes hvert tv-

betalingsmisligholdelse for væsentlig.

indspille eller på anden vis optage

program i vederlagsmæssig henseende

udsendelserne. Fordelingen af

som selvstændige tv-programmer. Det

7. Såfremt der sker væsentlige

udsendelserne må ikke ske i kodet

ovenfor nævnte gælder også

ændringer i lovgivningen eller

form til kabelanlæggets tilslutninger

radioprogrammer.

væsentlige ændringer i de faktiske eller

eller på anden måde, hvorved den

retlige forhold, som væsentligt ændrer

enkelte husstand individuelt kan vælge

3. Kabelanlægget skal holde

radiofoniernes forudsætninger for

mellem radio- og tv-programmer.

rettighedshaverne skadesløse for krav

samtykket til viderespredning, kan

fra personer, der bliver ærekrænkede

rettighedshaverne uden varsel helt eller

Hvert tv-program, der fordeles, skal så

eller på anden vis skadet ved

delvist opsige aftalen.

vidt muligt have en fast fordelingskanal

kabelfordeling af programmer, der i

i kabelnettet, og hele programfladen

den pågældende radiofonis hjemland

8. Vederlaget forfalder til betaling

skal distribueres uden redigering,

er lovlige programmer.

hvert år den 1. april vedrørende hele

ligesom udsendelserne ikke helt eller

det pågældende kalenderår.

delvist må anvendes som

4. Kabelanlægget skal give

Krav på betaling af vederlag forrentes

underlægning på andre programmer

rettighedshaverne de oplysninger, som

fra sidste betalingsdag til betaling sker

(såsom infoprogrammer) uden særskilt

rettighedshaverne måtte kræve til brug

med morarente efter renteloven. Der

samtykke fra rettighedshaverne.

for og kontrol af vederlagets beregning

kan endvidere pålægges rimelige

samt til brug for fordeling af

gebyrer, som kan begrundes i det

Kabelanlægget kan distribuere andre

vederlaget mellem de hertil

merarbejde en misligholdelse giver

tv-programmer på fordelingskanalen

berettigede. Rettighedshaverne kan

anledning til.

(”switching”), forudsat at fordelingen

kræve, at sådanne oplysninger

af sådanne andre programmer

attesteres af en registreret eller

Kabelanlæg er uberettiget til at

foretages på et tidspunkt, hvor der ikke

statsautoriseret revisor.

foretage modregning i krav på betaling

er udsendelser på det tv-program, der

af vederlag for kabelviderespredning

har fået tildelt den pågældende

5. Rettighedshaverne er, med henblik

uanset karakteren af modfordringen,

fordelingskanal. I det omfang den

på kontrol eller fremskaffelse af de i

herunder krav på tilbagebetaling af

pågældende fordelingskanal anvendes

pkt. 4 nævnte oplysninger, berettiget til

vederlag for tidligere år, og uanset om

til andre tv-programmer, skal dette

at få adgang til kabelanlæggets

modfordringen er ubestridt.

markeres på en sådan måde, at

regnskaber gennem en af

9. Antallet af vederlagspligtige

vederlagspligten overfor Copydan

programmer for et givent år opgøres

Verdens TV efter de regler, som til

normalt pr. 31. december i det

enhver tid er angivet i Copydan

foregående år. Rettighedshaverne er

Verdens TV’s vejledning.

dog berettiget til at beregne

Rettighedshaverne forpligter sig til at

vederlaget efter det faktisk

drøfte væsentlige ændringer i

gennemsnitlige antal programmer for

retningslinjerne med kabelanlæggenes

hele året, såfremt dette tal væsentligt

organisationer.

afviger fra antallet af programmer pr.
31. december i det foregående år.

11. Vederlaget for programmer
omfattet af Copydan Verdens TV

Såfremt kabelanlægget råder over en

fremgår af Copydan Verdens TV’s

eller flere fordelingskanaler, som er fast

hjemmeside. Vederlaget for andre

dedikeret til skiftende programmer

programmer fastsættes særskilt. Alle

(“ønskekanaler/prøvekanaler”) skal

beløb er eksklusiv moms og p.t.

der betales et vederlag for hver

momsfri.

fordelingskanal efter Copydan tv-kanal
taksten.

12. For kabelanlæg, der ikke rettidigt
giver Copydan Verdens TV oplysning

Rapportering via Copydan Verdens

om antallet af faktisk tilsluttede

TV’s hjemmeside om forholdene pr.

husstande, antallet af programmer eller

31. december af betydning for

andre forhold af betydning for

vederlagets beregning mv. skal være

vederlagets beregning, opgøres

Copydan Verdens TV i hænde senest 1.

vederlaget på grundlag af antallet af

marts det følgende år medmindre

tilslutningsmuligheder og

Copydan Verdens TV skriftligt har

programkapaciteten på anlægget.

samtykket i andet.
I alle tilfælde af tilbagebetaling af
10. Der betales vederlag for samtlige

vederlag, herunder korrektion af

tilsluttede husstande mv. efter reglerne

opkrævninger med tilbagevirkende

i pkt. 11. Vederlaget opgøres efter

kraft gælder, at tilbagebetaling af

Copydan Verdens TV’s hjemmeside

vederlag kan kun ske mod betaling af

Vederlagsforpligtelsen bortfalder dog

gebyr, og tilbagebetaling af vederlag

såfremt:

foretages kun for det indeværende år

1) tilslutningen ved tekniske

samt det forudgående år. Begæringen

foranstaltninger, f.eks. plombering, er

om tilbagebetaling/korrektion skal

sat ud af funktion eller

være skriftligt fremsat overfor Copydan

2) den tilsluttede husstand mv. hverken

Verdens TV inden udgangen af året

råder over en radiomodtager eller en

efter det pågældende vederlagsår.

fjernsynsmodtager.
Vederlagsforpligtelsens bortfald er

I øvrigt gælder dansk rets almindelige

betinget af, at anlægsejeren kan

regler.

dokumentere de omstændigheder,
som bevirker bortfald af

