
From: Kim Peschardt [mailto:KimP@scanbox.com] 
Sent: 4. marts 2003 12:02 
To: Hans Kristian Pedersen 
Cc: 'Lasse Strøm Pedersen'; 'TST@jschluter.com' 
Subject: - Laserdisken - Anmodning om samtykke til videresalg 
 
Hej Hans Kristian 
  
Tak for behagelig telefon samtale her til formiddag .  
  
Som aftalt bekræfter jeg herved vores aftale om den rent praktiske 
håndtering af import-fra-USA forbuddet.  Da jeg ikke har tid og lyst til at 
gå dine 12.000 varenumre igennem – og du tilsvarende ikke har tid og 
lyst til at gå mine 12.000 besvarelser igennem har vi aftalt at du hver 
måned tilsendes Scanbox’s forhandler information med kommende 
nyhedsudgivelser på DVD.  
  
Dette vil reelt set virke som informationen til dig om hvilke film titler der 
er Scanbox’ s eneret – og dermed synonymt med hvilke film du iflg den 
nye lov ikke må importere til videresalg fra USA. 
  
Vi er begge fuldt vidende om at dette ”informationssystem” ikke er fuldtud
dækkende, da Scanbox løbende erhverver nye rettigheder der først 
måneder senere er klar til introduktion på det danske DVD marked. Men 
en punktlig opfølgning af dette er uden for vore resourcer, hvorfor vi har 
aftalt at benytte måneds releaseinformationen som guideline.  
  
Din kontakt hos Scanbox som forhandler af vore DVD produkter vil være 
Lasse Pedersen , som er cc’et denne mail. Han vil sørge for at du oprettes 
som kunde (ifald du er blevet slettet pga perioden uden samhandel) og at 
release oversigten tilgår dig hver måned.  
  
Tak for velviljen.  
  
Med venlig hilsen  
  
Kim Peschardt  
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