@" Februar

Kontraldær*irg

æt0

rned anl€eg

Aftale om overdragelse af eksisterende lællesantenneanlæg til YouSee og digital programforsyning med
lnternet til de tilslutiede husstande. YouSee indoår efterføloende aftale med den enkelte husstand

Vedrørende:

Anlægsnr.:

167

G/F SøNDERSøHAVEN
Onrfattende fdqende adresser: Se bilao

2

Potentiale:

75

Antal tilslutningpr: 75

ltunde:

gF

SØNDERSØHAVEN

Dalsø Park 15 B
35OO

VÆRLøSE

Kontdctoenioner: Se bilao

Aftalen
onrfatter:

1

Overdragelse af pnogramlordelirgsanlægget tilhørende Forenirgen tilYouSee.
Programforsyningen leveres med Digital Grun@kke som stardard. De husstande der måtte ørske det, kan
vadge Dgrtal htlellenpakke eller Dgital Fuldpakke.
De tilsluttede husstarde tilbydes intemet via YouSee's net.
YouSee udfører seryice, feilretning og vedligeholdelse pa anlægget.

Hgene priær er gældende:
TV/RADIO
Enoanosvdelser

Prodd<t:
Tilslutnirgsafgift

Pris næd morxl:
198.000,00

illaredligp ydelser
Pris med

Pnoduttt:

nrofiE:

Heraf KODA/ CoPY-

hn:

Grundpakke (pn. tilslutnirg)

165,90

19,39

Mdlenpakke (p. tilslutnirg)

æ8,95

21,90

Fuldpakke (pr. tilslutning)

æ6,95

27,72

y&lser'
Telelon:80 60 50 00
Telefax:3z 84 68 75

Nettoprisindeks: juli 2(XD = 12.s.Betallngsperiode lrYartal for nånedlige
Yousee

Sdgsafdelingpn

Strandlodsvej30

Strandlodsvei30

0900 København C

0900 København C

Youse€Ar'S GvB-nr. 25767578 t(øberfiaw

lntem€t:
Yousee-dk

D|EAKIR 07-12-20æ
Kontraktens side

I

af 12

l..ewring at signafiorsyning ca. 4 ndr. fra odredato,
I

takst fra: ldriftsættelse

Af leveri

rgsptr

nkt

eksi sterende

Bemærkningen
Denne aftale erstatter alle tidigere indgåede lweringsaltaler om signalforsyning.
[4ed forbehold: Atlilladelse fra offentlige myrdigheder og ejer kan

opås-

Ved accept bedes den vedlagrte beboerliste kontrolleres, og returneres sammen ned den underskevne kontrakt. Såfremt
har en opdateret beboerliste, kan en kopi af denne vedl4ges i stedet.

I

TilhxHet er gælderde i3 måneder.
YouSee overtager foreningens ardæg.
Ved underskrift al denne aftale tittreeder parteme de almindelige betingelser, der frengår af de følgende sider.

Dato:

For YouSee:

å *?

Søren

\$'æas$ege

!ol" tl/{,/* fs"'^ tb:

lå.f$

Strarrr!locls..rri

i0

01;S{i f.is:benharrn e
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eieren eller eiendonunens administrator.

$ 1 Baggrund
Denne aftale omfatter overdragelse af
programfordelingsanlægget tilhørende fureningen tkaldet
den nurøende eier) til YouSee.

YouSee skal have dgang til at kontrollere anlægget i
boliger, rum og terræn. YouSee ndtager der{or mindst 6n
fælles nøgle, som normalt installeres ien nøgleboks, der
anbringes ien bygning.

PrograrnforsynirBen laneres med Digital Grurdpald<e som
standard. De husstande der måtte ørske det, kan vdge

Eieren giver YouSee ret til at opsætte skilt i opgangen om,

Digital ilbllempakke eller Digital Fuldpakke.

at ejendommen ertilsluttet YouSee.

En delmængde al programmeme i prograrn-forsyningen

S

lenreres indtil videre analogt.

YouSee sarnt

til

tilsluttitg til YouSee's overordnende net

Den rurrærer# eiers prograrnfor&lingsanlæg overdrages
med virknirg fra aftalens idriftsættelse vederlagsfrit til

De tilsluttede husstarde tilbydes yderligere adgang til

bredbård, lelefoni, programmer og tienæter der afsættes
af

3 Orerdragdse af program-fordelingsanlæggpt

YouSee.

You$e.

p

Den nuværende ejer er uden ans/ar ned hensyn til
anlæggets indrelning, vedligeholddse og lignende på

prograrn-fordelingsanlaegget
YouSee forætår service
efter bestemnelserne iWr$<t "Ardægget og Service'.

tittspunktet for idiftsættelse.
De enkelte husstande betaler abonnementsafgift som

Den nuværende ejer garanterer, at anlægget ikke er
behæftet med gæld eller andre forpligtelser.

anlørl på forsiden med de iusteringer, der følger af de
nedenfor anf ø rte bestemmelser.

ldet omfang andet ikke er bestemt i denne aftåle,

Den nuværende ejer overdrager til YouSee dokumentation
over anlægget, samt en komplet adresseliste over de
husstande, der er tilsluttet eller har mulighed for tilslutning

gaelder

Abonnementsvilkår for Kabel-tv hos YouSee (private
husstande med individuel tilslutning), if , vedlagte brochure.

til anlægget.
$2

Afleveringspunkt og Eiererklæring

Ejeren af ejendommen giver hermed YouSee ret til at
installere elter at have installeret programfordelingsanlæg
ejendommen ved anbringelse af et fordelerskab pr'

Efter tilslutning til YouSee's overordnede net, denpnterer
i

opgang. Ejeren giver YouSee ret til at anvende anlægget
til distribdion af tvprogramrner og andre tienester i
anlæggets tekniske levetid.

Denre eiererklærirg tingtyses

"

S

eierdomrnen efter

YouSee's @æring og på Yo'uSee's regning. Ved salg af
eiendomnen har ejeren dqt til at oplyse køber orn
YouSees ret i henhold tildenne eiererklæring.
YouSee

lørs trafordelerslebern leHer

frern tilden

enkelte bolig i ledningskanaler, som tilhører
YouSee. Anden bnyttelse af ledningskanalene må kun
ske efter forudgående aftale med YouSee- Plaæringen al
de narnte kanaler vil blive danlagt isamarbelde

red

YouSee alt modtagerudstyr, inklusive eventuel
antennemast på fællesantenneanlægget'
Hvis antennemasten er placeret som en taginstallation,
afskæres masten ca. 10 cm over taget og proppes til'
anternemasten er paceret pa et furdanent, afskæres
bolte på dette. Den grande hnredstation fiernes.

Mr

Ved rerpverirq/nyirstallation af
progranrfordelingsanlægget, kan den nweerende ejer for
egen regning [erne tiloversUsrne installationer'

lGbetførirg foretages pa offentlig vei al YouSee efter

kommunss

hlsravning

retrt' ngslinier.

af kabel på den private grurd foretages af
l(ontraktens side 3 af 12

den enkelte husstand eller for husstardens regning. lGHet
skal nedgraves ien dybde af n$ninum 45 crn.
Ved nyinstallation er inkluderet ingallation al kabel og
etablering af et kabelafslutnirqsplr*<t, typisk iden første

$

husstardæs grurd
stikdåse i huset. lndføring af kabel
og placering af kabelafslutningsptrnklet foretages, lwor det
efter YouSee's vur&rirg er teknisk og økonornisk mest
hensigtsrnæssigt. Er kabelafslutnirqspunktet i en stikdåse,
vildenne nornnlt blive flaæret iden opholdsstue, solrl er

nærnest offentlig vei.
Evt. bygnirgsreparatiorer, som f.d<s. malirq og

tapetserirg som følge af opsætning, nedtagnirq eller
flytnirg af installationer, er ik*e iril<luderet iprisen og
betales af den erdtdte husstand.

adgarg til pogrammer og tienester der afsættes

aJ

YouSee.
Som en sædig service og sa lærqe YouSee vurderer at
der er et markedsmæssigt behov leveres en delmængde
af Grundpakke, ltiellernpakke og Fuldpakke analqilDerved bevaræ de analoge fordde der betyder at
husstarde kan få adgang tiltv-programmer i et eller flere
rum uden bulg af dlgital mdtager.
YouSee kan ikke wrdere tryomår det markedsmæss(;e
behov ændres, men behovet for frekvensplaG til HD og
andre tienester gør at antallet af analoge programlner over
tid vil Hive reduceret, defi vilske saledes at de rnest
pop.rlære prqrasmer og must carry fiernes sidst. M
wrderer p.t., d der i2020 forsat udserdes analoge

pr€rammer f.eks. rnust carry.
Den nuværende eier oprger/alvikler eksistererde
sewiceaftaler, programaftaler, forsikirqsaftaler nw- rned
tredjernand angåerde anlæggel Dsse aftaler er YouSee

Den red aftiatens irdgåelse gælderde samrnensætniqg al
pakken frenr€Br af vedlagte lGnaloverslgtt.

wedkommende.
Den nwærende eler inforrnerer de relevante husstan&
om aftalens irdgåelse.

Den enkelte htsstand l€n få ændret signalforsyningen
mdlem de pakker, der LKbi/des pa anlægget, rned 1
mår€ds varsel. YouSee opkæver et ærdringsgebyr hos

husstar#n.
$ 4 Leveratroen

Dgital Grundpkke, Dgttal triellernpaklke og Digtal
Fudpakke. Pakkerne indeholder de såkaHte must cany
Fogrammer, som er tv-progrEmnrer fra Danmarks rdio og
TV 2, denrdover lnlokanalen samt rado progratrrner.
Sædrrranligvis onrfatter pakken errclvidere de nationale
nabolandsprogram rner.
For Digital Crrurdpakke gælder det at den enkelte
husstand derudover tilbydes yderllgere adgang til et antal
programmer og tienester der afsdtes at YouSee.
For Digital Mellempakke gdder det at udbuddet ydøligere
er suppleret al et begrærset antal komrrercielle tvprogramlner. Derudcver fih/des den enkelte husstard
dgang til trognamner og tienester der afsættes

$erligere

afYouSee.
For Digital Fuldpakke gælder det at udbuddet yderligere er
suppleret al et antal kommercielle tv-programmer.
Derudover tilbydes den enkelte husstand yderligere

Pakkernes sammensætning afspeiler YouSee's tilsvarende
udbLrd til kunder iYousee's egrne net og iusteres fra tid til
arden itald med mark*ts bel-PvYouSee kan således ændre programpakkernes
sanrnenseefring og arrtallet af programrner i
programpakkeme med lorbehold af de begrænsninger, der
følger af ovennænte sanfr al

gd&rde

lwgivning.

YouSee vil, når det er muligil, give et varsel via
lnfoKsralen pa 1 måned ved ærdringer af
programudhlddet. YouSee er dog berettiget til straks at
foretage en sådan ærdrirq, lwis det s$fdes forhold, sorn
YouSee ikte har irdflYdelse PaYouSee vilitak ned markede*s behov udide
prograrnudbuddet rned specialprogramlrer og andre
tjenester, som henvender sig til støne eller mindre
kundegrupper.
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Specialprogrammerne og tjenester vil normalt blive
placeret på Digitalt kabel-tv, så interesserede husstande
kan modtage disse programmer og tjenester mod

tilslutninger pr. 31. december i indeværende år, og
opkræver derfor il",ke KODA- og COPY-DAN-vederlag før
efterfølgende år.

individuel betaling.
Den enkelte programleverance leveres, med mindre andet
er anført, på de betingelser, hvorpå YouSee selv har

erhvervet rettighederne til distribution.

Abonrernentsafgiften omfatter vederlag til KODA- og
COPY-DAN. YouSee opkræver disse vederlag hos de
tilsluttede husstande mv., og YouSee afregner som
anlægsejer selv disse vederlag over lor KODA- og COPYDAN.

Kunden kan ikke ved denne aftale lå en bedre retsstilling
over for YouSee, end YouSee selv har over for
programleverandøren, og YouSee's ansJar, bortset fra
ansvar for feil og mangler, der skyldes YouSee's feil og
forsømmelser, er begrænset tildet ansvar, som YouSee
selv kan videref ø re overf or programleverandø

re

Abonnementsafgiften betales af de tilsluttede husstande
kvartalsvis forud, regnet fra lørstkommende månedsskifte
efter signalforsyningens påbegyndelse i henhold til
udsendt faktura med angivelse af betalingsfrist.

n.

YouSee er aldrig erstatningsansvarlig for driftstab, tabt
avance eller andre indirekte tab, som måtte opstå i

Ved eventuel manglende betaling gdder
Abonnementsvilkår for Kabel-tv hos YouSee (private
husstande med individuel tilslutning), se vedlagte

forbindelse med denne aftale.

brochure.

$ 4.1 Leverancen

lnternet

Signalforsyningen indeholder datatransport upstream/
downstream (returvej), hvorved de tilsluttede husstande
tilbydes internetadgang via en kabelmodemløsning.
$5

Lweringstid

Den

argivre lwerirgsild lortdsætter, at tornødte

tilladelser, herur&r gravetilladelser nw. foreligger' og at
arbeidet iøwigfi kan udføres uhirdretLeveringstiden opgives altid med forbehold for eventr.relle
scxTl følge af forhold, der ligger uden lor

forsirkdser,

YouSee's kontol.
$6

Abonænæntsafgtften

En eventuel rabat på abonnementsafgiften bortfalder ved
fraflytning eller pakkeskift .
$7

Prisregulering

Abonnementsafgifter eksklusiv eventuelle rabatter
reguderes årligt pn. 1. iarn"rar iovsensstemrnelse med den
almindelige gisudviklirq på malkedet. P-t- benyttes
nettoFrisirdekset for iuli nåned det loregaende år, som
opgøres og offentliggøres af Danmarks Statistik- YouSee
kan dog vdge at regulere i henhold tilandet irdeks.
Der tages forbetrold for aerdringer i offentlige afgifter mv'

YouSee kan errcfuirJere regulere abonnementsafgiften,
forbindelse med r.rdefra kommende pns- og
omkostningsstigninger tra programleveran&rer.

i

YouSee opl(|'æ/er alle ydelser hos de tilsluttede husstande
mv.

Æregning al KODA- og COPY-DAN-vederlag vedrørerde
programlevering sker i henhold til gddende regler.
Ejere af fællesantenneanlæg skal hvert år opgøre antallet
af faktiske tilslutninger pr. 31' december. Denne opgørelse
danner grundlag for indbetaling af vederlag i det

efterfølgende år. YouSee owør herefter antallet al faktiske

S

I

Fordeling og anven&lse af prograrnmeme

Offentlig lrenrvisning eller strvervsmæssig udnyttelse af
de lenrerede rado- og
tv-programmer er ltwr tilladt efter særlig aftale ned
YouSee og rettighedshaverne.
$ 9 Forholdet

til rettighedshavere

Erstatnings- eller vederlagskrav f ra programleverandø rens
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side strn følge d fordelirg af programner lra YouSee
bæres af YouSee.
Vederlagskrav, der fremsættes al ardre refiigth*havere,
er YouSee wedkornmende.

$ 12 Service

YqlSee's service ornfatter sædvanlig vedigeholdelse af
pognanrfordelinWanlaeæet til og rned første
antennestikdåse i boligen, samt u&edrirg af de feil, der

$ 10 Forsyningsdkkefied

forekomrner urder nornale driftsforhold. Fejlretning i den
erd<elte husstard efter lørste anlenrestik tldføres efter
aftate md sluiltunden og for slutkundens regning.

afhjdpr alle ffislorstynelser på YouSee s eget
udstyr tilog npd afleverirgsprnldet hurt(pt muligtt og
således, at {orstynelsen i almindelighed erfjernet senest

Den erfielte husstand kan tilkalde seMce inden lor de
gældende åbningstider.

YouSee

dagpn efter.
at signah:dfald hos nere erd tre husstande,
normalt udbe*et samrne dag. Fejl hos en
fejlen
søges
rettes inden lor normal arbeidstid, og op til
husstand
enkelt
78 tirner afhærEig af art og omfang. Feilretningstid oplyses
I

Såfrenrt den

saml*

pogramforsyning pa gnund af

driftsforstynelser iYouSee's eget udstyr har været abrudt
i mere end 48 limer, regret fra lejlrneldingstidspunldet,
ydes en forholdsmaessig reduktion i betalingen.
Der ydes ikke rechrktion, hvis afuqdelsen skyldes forhold
uden lor YouSee s kontol som nænrt i punld "Force

titfdde

ved fejlnnlding.

Diftsinlormationer kan også odysæ elektronisk for det
enkdte postnr., se wrsnr.kabelhr.driftsinfo'dk.

rnaieure'.
S 11

Anbggpt

Progranrfordelingsanlægtget bliver YouSee's dendom og
serviceres af YouSee efter besternmelseme i denne aftale-

lrdgreb i progranrlordelingsanlægget må kun foretages
efter fonrdgåerde aftale med YouSeeAlle om-, til- og frakoblinger foretages af YouSeeBygningsreparationer, herunder maling, pudsnirE og
tapetsering, der er en nødverdig følge af opseetning'
nedtagnirq eller flytning af leHer, sliklednirger,
tilslutningsdåser eller andet materiel i boligen eller

YouSee udsetlder via lnfokanalen veilednirq til alte
tilsluttede husstande rned oplyvrirqer om tilkaldelse af
service.
For service henvises også til brocfrure: Abonnementwilkår
for lGbel-tv hos Yousee (private husstande med individuel
tilslutning), afsnitteltst: Forspringssikkerhed og fejlretning'
S 13

Ændinger i aftalen er kun gyldige' nar de er vedtaget

i

skriftlig form.
S

YouSee modtager derfor mindst 6n fdlesnøgfe sorn giver
adgar€ tilejendommens fælles arealer, denne installeres

hdH

Ætalen rdgør den fulde og eneste aftale mdlem parterne
om progranrforsylring og service og erstatter alle tidligere
indgåede aftaler nrellem parterne lerom-

bygningen, er YouSee uvedtommende.
YouSee skal have adgang til at kontrollere og servicere
anlæggpt i boliger, rum og tenæn-

Altalens

14lrdividtnlibt

såfrenrt rpgen bestemmelse idenne aftale kerdes ulovlig
dler r"qyldig, skal dette kun ramme den pagældende

bestenmelse, W de øwige bstenrnelser skallortsat
opnetholdes efter deres

irdhoH'

optigdse, fiytning og ottil<oHing

normalt i en nøglåoks.

S 15

Bealirq af elforlcruget er YouSee wedkommende'

Opsigelse al aftalene rndlem de enkelte husstande og
YouSee, flfinirg og onrkoblirg af tillægspakker, er
Kmfekbns
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reguleret af de til enhver tid gtældende Abonnementsvilkår
for Kabel-tv hos YouSee (private husstande med individuel
tilslutning), if. vedlagte brochure.
Programfordelingsanlægget forUiver YouSee's ejendom
og kan efler en eventud opsigelse af aftalen fortsat

benyttes af YouSee til lorering af irdtviduelle tienester'
$ 16

0verdragelse

YouSee har ret til at werdrage sire rettigheder og forpligtelser dl andre selskaber.
$ 17 Meddelelser

s 19 Bilag til attalen
Til aftalen hører følgende bilag:
Bilag 1: Kontaktpersoner i øvrigt
Bilag 2: Aftalen omlatter tølgerde enkeltadresser
Bilag 3: Aftalen omldterlølgerde pro(trEmmer
Brodture: Den til sfrver frd gæ{dene 'Kanaloversigt"
Brocfiure: De til enhver tid gdderde "Abonnementsvilkår
for Kabel-tv hos
YouSee (pivate husstarde med individuel tilslutning)"
Brorfrure: De tilenhver tid gddende "Abonnementwilkår
for intemef,adgarg via Kabel-tv hos YouSee"
Brochure: De til enhver tid gældende "Abonnementsvilkår
f

or YouSee's ip-telefonitjeneste"

Alle rneddelelser i henhold til denne aftale skal sendes pr.
brev til den pågældende parts adresse, som er angivet på
aftalens forside.
$ 18

Voldgift

Tvister mellem parterne ianledning af nærværende aftale
skal indbringes iførste instans for tfubenhavns Byret eller
om muligrt for Østre Landsret.
Dog skal hver af parterne have ret til at

tvist afgjort ved voldgift,

md

kæve en konket

at afholde A3

d

voldgiftsrettens omkostni nger.
Såfrernt en part ønsker en sag afgjort ved voldgift fremfor

ved de ordinære domstole, skaldette senest gøres
gældende iforbindelse med frem-læggelse af svarskift'

Itilfælde af at en sag henvises til voldgift skal
Voldgiftsretten bestå af tre medlemrner, hvoraf hver part
udpeger 6t medlem. De udpegede medlemmer vælger det
tredje medlem, der virker som rettens formand. ltilfælde af
uenighed udpeges formanden af Præsidenten lor
l(øbenhavns BYret.
Voldgiftsretten skal være nedsat senest en måned efter en
af parterne skrifttigt har meddelt den anden part ønske om
en sags henvisning til voldgift.
Ubestridte betalingskav skal ikke kræves afgjort ved
vol@ift, men skal under alle omstændigheder behandles
af de ordinære domstole'
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Bilag

1

Kontaktpersoner:

Tilbudsadresse
G/F SØNDERSØ HAVE
Ulla Nielsen
Dalsø Park 91
35OO

VÆRLØSE

tlf. aften:54454548
Sagskontakt
G/F SØNDERSØ HAVE
Ulla Nielsen
Dalsø Park 91
35OO

VÆRIøSE

tlf. aften: 54454W
Teknisk sagskontal<t
C'/F SØNDERSØ HAVE

Ulla Nielsen
Dalsø Park 91
35OO

VÆRLØSE

tlf. aften: 544,5454'8

Kontraktens side
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Bilag 2

Aftalen ornfatter følgende enkelladresser:
Dalsø Park 1 A, ST, 3500 VÆRLØSE
Dalsø Park 1 B, 1, 3500 VÆRLøSE
Dalsø Park 3 A, ST, 3500 VÆRLØSE
Dalsø Park 3 B, 1, 3500 VÆRLØSE
Dalsø Park 5 A, ST, 3500 VÆRLØSE
Dalsø Park 5 B,

l,

3500 VÆRI-øSE

Dalsø Paft7 A, ST, 3500 VÆRLøSE
Dalsø Park 7 B, 1, 3500 VÆRi-øSE
Dalsø Park

I

A, ST, 3500 VÆRLøSE

Dalsø Park 9 B, 3500 VÆRLøSE
Dalsø Park 11 A, ST, 3500 VÆRLøSE
Dalsø Park 11 B, 1, 3500 VÆBIøSE
Dalsø Park 13

A

ST, 3500 VÆRLøSE

Dalsø Park 13 B, 1, 3500 VÆFLØSE
Dalsø Park 15 A, ST, 3500 VÆFLøSE
Dalsø Park 15 B, 1, 3500 VÆRLØSE
Dalsø Park 17 A, ST, 3500 VÆRI-ØSE
Dalsø Park 17 B,

l,

3500 VÆRLØSE

Dalsø Park 19 A, ST, 3500 VÆRI-ØSE
Dalsø Park 19 B,

l,

3500 VÆRLøISE

Dalsø Park 21 A, ST, 3500 VÆRIøSE
Dalsø Pa/n218, 1, 3500 VÆRLøSE
Dalsø ParkB A, ST, 3500 VÆRIøSE
Dalsø Park 23 B, 1, 35m VÆRLØSE
Dalsø Park 25 A, ST, 3500 VÆRI-ØSE
Dalsø Park 25 B, 1,3500 VÆRLØSE
Dalsø

Parkn

A, ST, 3500 VÆRIøSE

Dalsø Park27 B, 1, 3500 VÆRLØSE
Dalsø Park 29 A, ST, 3500 VÆRLØSE
Dalsø Park

æ B, 1, 3500

VÆRLØSE
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Dalsø Park 31

A

ST, 3500 VÆHI-øSE

Dalsø Park31 B, 1,3500 VÆRL€ISE
Dalsø Park 33

Å

ST, 3500 VÆRLøSE

Dalsø Park 33 B, 1, 3S0 VÆRLøSE
Dalsø Park 35 A. ST, 3500 VÆRLøSE
Dalsø Park 35 B, 1, 35m VIERLØSE
Dalsø Park 37 A, ST, 3500 VÆRLøSE
Dalsø Park 37 B, 1, 3500 VÆR|øSE
Dalsø Park 39 A, ST, 3500 VÆRLØSE
Dalsø Park 39 B, 1,3500 VÆRL€ISE
Dalsø Park 41 A, ST,
Dalsø Park

4l

3fln

VÆRl-øtSE

B, 1, 3500 VÆRLØSE

Dalsø Park 4il A, ST, 3500 VIERLøSE
Dalsø Park 43 B, 1, 35m VÆR|øSE
Dalsø Park 45 A, ST, 3500 VÆRLØSE
Dalsø Park ,15 B, 1, 35m VÆHIøSE
Dalsø Pa*.47 A, ST, 3500 VÆRLøISE

Dals Park47

B, 1, 3500 VÆRL€LSE

Dalsø Park 49, 3500 VÆRLØSE
Dalsø Park 51, 3500 VÆRLØSE
Dalsø Park 53, 3500 VÆRLØSE
Dalsø Park 55, 3500 VÆRLøSE
Dalsø Park 57, 3500 VÆFLØSE
Dalsø Park 59, 3500 VÆRLØSE
Dalsø Park 61, 3500 VÆRLØSE
Dalsø Park 63, 3500 VÆRLøSE
Dalsø Park 65, 3500 VÆRLØSE
Dalsø Park 67, 3500 VÆRLøSE
Dalsø Park 69,3500 VÆRLØSE
Dalsø PaIk 71, 3500 VÆRLøSE
Dalsø Park 73, 3500 VÆRLØSE
Dalsø Park 75, 3500 VÆRLØSE
Dalsø ParkTI, 3500 VÆRLøSE
ttunFaldens skJe 10 al 12

Dalsø Park æ. 35m VÆRLøSE
Dalsø Park 81, 3500 VÆRLØSE
Dalsø Park 83, 3500 VÆRLøSE
Dalsø Park 85, 3500 VÆRLøSE
Dalsø Park 87, 3500 VÆRI-øSE
Dalsø Park 89,3500 VÆRLØSE
Dalsø Park 91, 3500 VÆRLøSE
Dalsø Park 93, 3500 VÆRLøSE
Dalsø Park q5, 35m VÆRLøSE
Dalsø Park 97, 3500 VÆRLøSE
Dalsø Park 99, 3500 VÆRLØSE
Dalsø Patk 101, 3500 VÆRIøSE
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Bilag 3

Altalen omfatter følgende programmer:

Der henvises til den til enhver tid gældende lGnaloversigt.
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