Tillægsvilkår for YouSee Plus (til kabel-tv-stik) (lukket for
salg)

Maj 2017

1. Abonnementsaftalen
For aftaler om abonnement på YouSee Plus gælder følgende vilkår i tillæg til
’Abonnementsvilkår for YouSee Tv’ og ’Vilkår for YouSee’s digitale tv-bokse’.
Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for YouSee Plus
forud.
YouSee Plus er et abonnement på en digital tv-boks og et abonnement på
YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik.
Et abonnement på YouSee Plus omfatter følgende:


Leje af digital tv-boks, jf. pkt. 7 i Vilkår for YouSee’s digitale tv-bokse.



Adgang til pause, optage, spole, start forfra, tv-arkiv (interaktive tjenester), jf. pkt. 3 i Vilkår for YouSee’s digitale tv-bokse.



Adgang til Video on demand (forbrugsafregnet) via menuen på tv-skærmen til visning på kundens tv, jf. pkt. 4 i Vilkår for YouSee’s digitale tvbokse.



Adgang til at bestille pay per view-tjenester hos YouSee, jf. pkt. 5 i Vilkår
for YouSee’s digitale tv-bokse.



Adgang til YouSee Web tv (Live-tv) inkl. funktionerne Tv-arkiv og Start
forfra, jf. Tillægsvilkår for YouSee Web tv.



Adgang til – mod ekstra betaling – at abonnere på Ekstrakanaler og/eller Ekstrapakker, jf. Tillægsvilkår for YouSee’s Ekstrakanaler og Ekstrapakker.



Adgang til – mod ekstra betaling - at abonnere på Valgfrie Kanaler i tillæg til kundens tv-pakke, jf. Tillægsvilkår for Valgfrie Kanaler.



Adgang til YouSee Film og Serier, jf. Tillægsvilkår for YouSee Film og Serier.
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Kunder, der før 25. august 2015 har indgået aftale om abonnement på YouSee Plus har automatisk adgang til følgende tillægsydelser:


YouSee Web-tv (Live-tv)* inkl. funktionerne Tv-arkiv og Start forfra, jf.
særskilte tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv).



YouSee Film & Serier*, jf. særskilte tillægsvilkår for YouSee Film & Serier.



YouSee Musik, jf. særskilte tillægsvilkår for YouSee Musik.

*YouSee Web-tv og YouSee Film & Serier har tidligere været markedsført
samlet som ’YouSee Play Tv & Film’.
Kunden kan fravælge YouSee Musik og dermed opnå en reduktion i abonnementsafgiften.
Oplysning om de til enhver tid gældende priser for YouSee Plus, og om mulighederne for at kombinere en aftale om YouSee Plus med YouSee’s øvrige produkter, tillægspakker og rabataftaler, kan fås ved henvendelse til YouSee.

2. Programkort og anvendelse af programkort på flere tv-apparater
Kunder, der abonnerer på YouSee Plus, får ved aftaleindgåelsen udleveret ét
programkort (Hovedkort), som giver adgang til de aftalte Ekstrapakker, Ekstrakanaler, Bland Selv-pakker og Valgfrie Kanaler. Programkortet giver endvidere adgang til at benytte video on demand og pay per view-tjenester, jf. pkt.
4 i Vilkår for YouSee’s digitale tv-bokse.
Det udleverede programkort (Hovedkort) giver kunden adgang til at bruge
abonnementet på YouSee kodet Tv via kabel-tv-net hos YouSee på ét tv-apparat med én digitalmodtager.
Kunden kan mod betaling bestille op til fire ekstra programkort (Ekstrakort)
med henblik på anvendelse af abonnementet på flere tv-apparater. Det er en
forudsætning for brug af programkortet, at der findes en digitalmodtager pr.
kort. YouSee opkræver en oprettelsesafgift for programkort (Hovedkort) og
en oprettelsesafgift for ekstra programkort (Ekstrakort), jf. pkt. 5.
Programkortet (Hovedkort) og ekstra programkort (Ekstrakort) er YouSee’s
ejendom og må kun benyttes på installationsadressen (kundens adresse).
Kunden bærer risikoen for programkort, herunder risikoen for tyveri, brand
eller andre skader. I tilfælde af tyveri af programkort skal kunden omgående
melde dette til YouSee med henblik på afbrydelse af tjenesten (spærring afkortet).

3. Leje af digital Tv-boks
Kunden lejer den digitale Tv-boks af YouSee, og pkt. 5.C og 5.D i YouSee’s
Generelle Vilkår (om tilslutningsudstyr mv.) finder anvendelse.
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Den digitale Tv-boks giver kunden adgang til tv-tjenesterne, herunder adgang
til de aftalte Ekstrapakker, Ekstrakanaler, Valgfrie Kanaler mv.
Det kan forekomme, at den udleverede boks ikke er ny. Udleverede bokse er
gennemtestet for alle funktioner.
Eventuelle krav om afslag i abonnementsafgift i forbindelse med fejl på boksen, jf. pkt. 15.B i YouSee’s Generelle Vilkår, skal fremsættes over for YouSee
senest 30 dage efter, at fejlen er konstateret. I modsat fald fortabes sådanne
krav.

