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Villkor för hyra av digitalbox vid gruppanslutning till tv-tjänst
Gällande fr.o.m. 1 juli 2010

1. Bakgrund
En fysisk person (”Abonnent”), som bor i lägenhet som är gruppansluten till
bredbandsnät och tv-tjänst enligt avtal mellan B2 Bredband AB, org.nr. 
556575-7738 (”Bredbandsbolaget”) och s.k. Gruppanslutningskund 
(fastighetsägare och/eller bostadsrättsförening), har under vissa 
förutsättningar möjlighet att med Bredbandsbolaget ingå avtal (”Avtal”) 
om tillhandahållande och nyttjande av digitala tv-tjänster (”tv-tjänster”).

En sådan Abonnent får tillgång till beställda tv-tjänster bl.a. under 
förutsättning att Abonnenten hyr och använder en av Bredbandsbolaget
godkänd digitalbox. Följande villkor (”Hyresvillkoren”) avser Abonnentens 
hyra av digitalboxen. 

Avtalet mellan Abonnenten och Bredbandsbolaget består av (a) 
Bredbandsbolagets Allmänna villkor (rubricerade ”Abonnemangsavtal 
Privatabonnemang”), (b) Bredbandsbolagets Särskilda villkor (rubricerade 
”Särskilda villkor tv-tjänster) samt (c) de specifika villkor (avseende priser, 
erbjudanden, kampanjer, bindningstider, vissa tekniska
förutsättningar m.m.) som är tillgängliga för Abonnenten i samband med 
att Abonnenten ingår Avtalet (”Beställningsvillkoren”). Dessa Hyresvillkor 
utgör en del av Beställningsvillkoren.

2. Uthyrd egendom
Enligt dessa Hyresvillkor hyr Abonnenten av Bredbandsbolaget en 
digitalbox (”Digitalbox”), som är avsedd för Abonnentens nyttjande av 
beställd tv-tjänst. Digitalboxens fabrikat, typ och version m.m. bestäms i 
övrigt av Bredbandsbolaget från fall till fall. Om Digitalboxen levereras 
tillsammans med tillhörande kablar och fjärrkontroll skall dessa 
Hyresvillkor tillämpas även på kablarna/fjärrkontrollen.

3. Hyrestid
Första hyresdag är den dag Abonnenten ingår Avtalet. Sista hyresdag är 
den dag Bredbandsbolaget får Digitalboxen i retur. Om Abonnenten inte 
returnerar Digitalboxen i föreskriven tid – och Bredbandsbolaget därför 
debiterar Abonnenten enligt villkoren i punkt 4 nedan – skall sista 
hyresdagen i stället vara den dag Bredbandsbolaget mottar Abonnentens 
betalning av det debiterade beloppet. Äganderätten till Digitalboxen
övergår till Abonnenten när Bredbandsbolaget mottar Abonnentens
betalning.

4. Avlämning och retur
Bredbandsbolaget äger ensam rätt att från fall till fall bestämma hur och 
när Digitalboxen skall avlämnas till Abonnenten. Bredbandsbolaget äger 
också ensam rätt att från fall till fall bestämma hur och när Abonnenten 
skall returnera Digitalboxen till Bredbandsbolaget. Om återlämning inte 
sker i föreskriven tid äger Bredbandsbolaget rätt att debitera Abonnenten 
belopp motsvarande nyanskaffningsvärdet för likadan eller jämförbar 
digitalbox i nyskick. Äganderätten till Digitalboxen övergår till Abonnenten 
när Bredbandsbolaget mottar full ersättning från Abonnenten i anledning 
av den felaktiga eller uteblivna returen. 

Bredbandsbolaget skall i god tid informera Abonnenten om tid och plats/
adress för avlämning respektive retur. Abonnenten äger dock alltid rätt att 
returnera Digitalboxen tidigare än den dag Bredbandsbolaget meddelar.

5. Hyresavgift m.m.
Hyran för Digitalboxen skall anses vara inkluderad i den ersättning 
Gruppanslutningskunden är skyldig att betala till Bredbandsbolaget enligt
Bredbandsbolagets avtal med Gruppanslutningskunden. Bredbandsbola-
get skall inte kräva någon hyresavgift, avseende Digitalboxen, direkt av 
Abonnenten. Eventuell fraktavgift skall dock betalas av Abonnenten enligt 
vid var tid gällande prislista.

6. Andrahandsupplåtelse
Abonnenten får inte hyra ut eller låna ut Digitalboxen till någon annan eller 
överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Hyresvillkor till 
någon annan.

7. Tillsyn och vård
Digitalboxen skall vårdas väl av Abonnenten. Vid återlämnandet skall
Digitalboxen vara väl rengjord och med hänsyn tagen till normal förslitning 
i gott skick. Om erforderlig rengöring inte har gjorts får Bredbandsbolaget 
debitera Abonnenten skäliga kostnader härför.

8. Skador och förlust
Under den tid Digitalboxen är i Abonnentens besittning, d.v.s. från dagen 
för utlämningen till dess Bredbandsbolaget har återfått varan till sin 
adress, ansvarar Abonnenten för förlust av Digitalboxen och för skada, dock
inte för vad som kan anses utgöra normal förslitning. Om återlämning inte 
sker i föreskriven tid äger Bredbandsbolaget rätt att debitera Abonnenten 
belopp motsvarande nyanskaffningsvärdet för likadan eller jämförbar 
digitalbox i nyskick. Äganderätten till Digitalboxen övergår till Abonnenten 
när Bredbandsbolaget mottar full ersättning från Abonnenten i anledning 
av den försenade eller uteblivna returen.

9. Reparationer
Reparationer till följd av normal förslitning skall bekostas av Bredbandsbo-
laget. Reparationer av skador som inte kan hänföras till normalt slitage får 
debiteras Abonnenten.

10. Följdskador
Abonnenten ansvarar för skada som åsamkas honom eller tredje man i 
samband med användning av Digitalboxen under hyrestiden.

11. Övrigt
Abonnenten känner till och accepterar att Bredbandsbolaget (eller av
Bredbandsbolaget anlitad tredje man) har rätt att, från tid till annan, 
överföra och installera nya programinstruktioner, ny mjukvara eller 
liknande information till/i Digitalboxen. Abonnenten förstår och accepterar
att sådana åtgärder tillfälligt kan hindra Abonnenten från att nyttja 
tv-tjänsterna.
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