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1. Tillægsaftalen
For aftaler om HBO Nordic gælder følgende vilkår i tillæg til Abonnementsvilkår for YouSee Tv. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår
for HBO Nordic forud.
En aftale om HBO Nordic giver bl.a. kunden adgang til følgende:
•

Streaming af film og serier: Adgang til at foretage videostreaming af
et udvalg af film og serier, som stilles til rådighed for kunden via en
tv-boks fra YouSee og på YouSee’s platforme, jf. pkt. 2. YouSee’s
platforme omfatter tv.yousee.dk (som giver adgang til HBO Nordic fra
en computer) og YouSee applikationer (som giver adgang til HBO
Nordic fra smartphones og tablets). Der gives ikke adgang til HBO
Nordic via tv.yousee.dk fra smartphones og tablets.

Det til enhver tid værende udvalg af film og serier i HBO Nordic kan ses på
tv.yousee.dk. Filmene og serierne (herefter tilsammen benævnt film) vises
uden særskilt betaling, så længe de er omfattet af abonnementsbetaling for
HBO Nordic. YouSee kan til hver en tid og uden varsel ændre udvalget.
Det er en forudsætning for at kunne tilkøbe eller tilvælge HBO Nordic, at kunden har et adgangsgivende abonnement på YouSee Tv.
Det er en forudsætning for visning af HBO Nordic på kundens tv, at kunden
har en digital tv-boks hos YouSee.
Ophører den forudsatte aftale, ophører kundens tillægsaftale om HBO Nordic
samtidig.
Oplysning om, hvilke abonnementsformer, der giver adgang til tilkøb eller tilvalg af HBO Nordic, og oplysning om de til enhver tid gældende priser for
HBO Nordic kan fås ved henvendelse til YouSee.

2. Brug af HBO Nordic
Brug af HBO Nordic forudsætter, at kunden er i besiddelse af det nødvendige
udstyr.
Kunden har adgang til HBO Nordic via tv.yousee.dk til visning på en computer
via tv.yousee.dk eller via YouSee applikationer til visning på smartphone eller
tablet. Hvis kunden har en Tv-boks fra YouSee giver det endvidere adgang til
visning på kundens tv.
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HBO Nordic må kun anvendes til kundens, herunder kundens husstand, eller
den registrerede brugers eget private brug, og HBO Nordic må kun benyttes i
Danmark. Kundens brug af HBO Nordic kræver, at kunden identificerer sig
med YouSee Login på yousee.dk, jf. pkt. 9 i YouSee’s Generelle Vilkår.
Brug af HBO Nordic kan ske fra enhver forbindelse til internettet i Danmark
(ude og hjemme).
Kunden kan fra installationsadressen (hjemme) anvende HBO Nordic på op til
5 tv-apparater ad gangen, og op til 2 computere eller tablet samtidig (ude og
hjemme). Kunden kan i øvrigt maksimalt streame i alt to film ad gangen
(ude og hjemme).
Abonnement på HBO Nordic gennem YouSee, giver alene adgang til indhold
via YouSee’s platforme. Adgang kan ikke ske via HBO Nordic’s platforme.
Ved brug af HBO Nordic fra et YouSee mobilabonnement (mobil eller mobilbredbånd) opkræves ikke forbrugsafgift for datatrafikken i forbindelse med
streaming af filmen i Danmark. Ved brug af HBO Nordic via mobildatatjenester hos andre mobiludbydere end YouSee, skal kunden være opmærksom
på, at udbyderen af mobildatatjenesten kan opkræve betaling for brug af den
datamængde målt i megabyte (MB), som filmen fylder. Streaming af en film
af 2 timers varighed fylder mellem 250 og 1500 MB (mellem 0,25 og 1,5 GB)
afhængig af båndbredden på den anvendte forbindelse.
For at opnå en tilfredsstillende kvalitet ved visningen af de streamede film, er
det nødvendigt, at downloadhastigheden på den anvendte internetforbindelse
er mindst 1,5 Mbit/s. YouSee tager forbehold for kvaliteten af HBO Nordic,
der kan variere, afhængig af kundens øvrige brug af den anvendte internetforbindelse, og afhængig af udsving i kommunikationshastigheden på den anvendte internetforbindelse.
Kunden må ikke benytte HBO Nordic i udlandet. Ved kundens krænkelse heraf
kan YouSee afbryde adgangen til HBO Nordic.
YouSee forbeholder sig ret til i særlige tilfælde, herunder på grund af drifts –
eller sikkerhedsmæssige forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til HBO
Nordic.

3. Personoplysninger
YouSee behandler data om kunden (navn, adresse, IP-adresse etc.) og kundens mediebrug samt kundespecifikke Facebookdata (tilkendegivelser via
kundens delte data). Denne behandling af disse data sker med henblik på 1)
at overholde rapporteringsforpligtelser i forhold til indholdsleverandører, 2) at
anvende til egne markedsundersøgelser og markedsføring, herunder til anbefalinger af indhold ud fra kundens øvrige medieforbrug hos YouSee.
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4. Forbud mod offentlig visning og videredistribution
Film og serier fra HBO Nordic må ikke videredistribueres til tredjemand.
Kunden må ikke foretage offentlig visning, intern videredistribution i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af HBO Nordic.

5. Ophavsret og misligholdelse (YouSee's lukkeret)
Film og serier fra HBO Nordic er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemands rettigheder fx ved kopiering, distribution, offentlig afspilning eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede film, eller hvis HBO
Nordic uberettiget anvendes af andre end kundens husstand, er YouSee berettiget til at afbryde kundens adgang til HBO Nordic, ligesom kunden kan
ifalde straf og erstatningsansvar.
Med henblik på at kunne efterforske eventuel kopiering foretager YouSee en
mærkning på hver film og serie, som kunden bestiller fra HBO Nordic. Mærkningen sker i form af en information, som kun kan aflæses på en eventuel
kopi.
Misligholdelsesbestemmelserne i pkt. 14 i YouSee’s Generelle Vilkår finder
endvidere anvendelse.

6. Opsigelse
For aftaler, hvor HBO Nordic er et selvstændigt tilkøb, kan aftalen opsiges
med én dags varsel.
For aftaler, hvor HBO Nordic indgår som en del af kundens Bland Selv-pakke,
gælder vilkår for udskiftning af streamingtjenester og tv-kanaler, jf. tillægsvilkår for Bland Selv.

