GTV Multiroom Abonnomentaftale
Ved køb af specielle smartkort og cam moduler, samt et abonnoment på Multiroom, kan der købes 2
yderligere smartkort, således en hustand kan have om til 3 smartkort. Første kort er hovedkortet og
kan bruges normalt. 2. og 3. kort skal have specielle cam moduler. 2. og 3. kort er parret sammen
med cammodulerne og kan kun bruges sammen.
Restriktioner
De 3 smartkort må kun bruges i den husstand, abonnenten er tilmeldt på. Alle 3 smartkort skal altid
befinde sig i den husstand abonnenten er registreret til. Ved flytning er abonnenten forpligtiget til at
oplyse oplyse den nye adresse til Greenland Television på gtv@gtv.gl.
Kontrol
Greenland Television, Canal Digital og Viasat kan fortage uanmeldte kontrolbesøg. Abonnenten
skal under et kontrolbesøg på abonnentadressen kunne fremvise alle smartkort og cam moduler der
er indeholdt i Multi Room Abonnomentet. Kontrol kan forkomme fra 0 til 6 gange årligt skønnet af
Greenland Television, Canal Digital og Viasat.
Ved mislykket kontrol
Forfindes alle smartkort og cam moduler ikke i hustanden på den registrede adresse, er kontrollen
mislykket. Alle smart kortene lukkes og systemet vil være ubrugeligt. For genåbning af systemet
skal der betales en bøde svarende til multiroom depositummet. Gives der ikke adgang til hustanden
ved kontrolbesøg lukkes kortene ligeledes og depositummet er tabt.
Opsigelse
Aftalen kan til hver en tid opsiges til udgangen af en måned, og depositummet refunderes til opgivet
konto nr.
Ved underskrivelse af dette dokument bekræftes at betigelserne er læst og vil blive efterlevet.
Abonnent:

Underskrift og Dato:

Kundenr:
Kundens konto nr. for tilbagebetaling af depositum:
Smartkort numre:
Cam Modul numre:
Depositum indlægges på næste GTV opkrævning. Såfremt betalingen bliver afvist eller ikke bliver
udført lukkes systemet uden varsel!

GTV Multiroom Priser
Smartkort

300,-

Conax cam modul Multiroom

500,-

Multiroom depositum pr. cam modul
Multiroom Abonnoment pr. Måned

1500,50,-

Priseksempel
Engangs beløb ved 1 ekstra smartkort:
1 Smartkort:

300,-

1 Cam modul:

500,-

1 Cam modul depositum (retuneres ved opsigelse af Multiroom):

1500,-

Ialt:

2300,-

Engangs beløb ved 2 ekstra smartkort:
2 Smartkort:

600,-

2 Cam modul:

1000,-

2 Cam modul depositum (retuneres ved opsigelse af Multiroom):

3000,-

Ialt:

4600,-

Månedlig betaling ved både 1 og 2 ekstra smartkort:
Multiroom abonnoment pr. Md:

50,-

Ialt:

50,-

Misbrug
Ved misbrug af systemet i henhold til abonnoments aftalen, lukkes kortene og depositummet er for
abonnenten tabt.
Opsigelse
Aftalen kan til hver en tid opsiges til udgangen af en måned, og depositummet retuneres.

Information om GTV Multi Room
Multiroom tilsigter at en hustand kan se GTV abonnomentets TV kanaler i 2 eller 3 rum.
Problemfrit og pålideligt.
Depositum
Det forholdsvis høje depositum har været nødvendigt for at rettighedshaverne til TV kanalerne, ville
godkende produktet. Der skal ikke betales depositum for første smartkort. Kun smartkort 2 og 3.
Smartkort cam moduler og parringen
Smartkort 2 og 3 skal have specielle cam moduler, der skal anskaffes sammen med kortene. Kort og
cam modulerne er parret sammen og virker kun sammen. Sættes kortet i en normal dekoder virker
det ikke! Ligeledes kan kammodulet ikke
Abonnoment
Abonnomentet dækker den administration og kontrol som Greenland Television er pålagt af
kanalselskaberne i forbindelse med Multiroom. GTV yder ligeledes support på systemet.
Support
For support kontakt gtv@gtv.gl

