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1. Tillægsaftalen
For aftaler om Grundpakke med Tv-boks 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 tillægsvilkår for Grundpakke med Tv-boks forud.

Grundpakke med Tv-boks leveres via følgende net og teknologier:
•

Grundpakke med Tv-boks leveret via kabel-tv-stik (Coax), jf. pkt. 2.A.

•

Grundpakke med Tv-boks leveret via telefonstik eller fiber, jf. pkt. 2.B.

En aftale om Grundpakke med Tv-boks leveret via kabel-tv-stik (Coax) omfatter følgende:
•

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

•

Abonnement på YouSee Tv via kabel-tv-stik (ukodet), jf. Abonnementsvilkår for YouSee Tv – Grundpakke.

•

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 Bland Selv i tillæg til
kundens tv-pakke, jf. Tillægsvilkår for Bland Selv.
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En aftale om Grundpakke med Tv-boks leveret via telefonstik eller fiber
(TVoIP) omfatter følgende:
•

Abonnement på YouSee Tv via telefonstik (TVoIP), jf. Abonnementsvilkår
for YouSee Tv - Grundpakke.

•

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 Bland Selv i tillæg til
kundens tv-pakke, jf. Tillægsvilkår for Bland Selv.

•

Adgang til YouSee Film og Serier, jf. særskilte tillægsvilkår herfor.

Indholdet af Grundpakke med Tv-boks er nærmere beskrevet i produktbladet
herfor.
Oplysning om de til enhver tid gældende priser for Grundpakke med Tv-boks,
og om mulighederne for at kombinere en aftale om Grundpakke med Tv-boks
med YouSee’s øvrige produkter og rabataftaler, kan fås ved henvendelse til
YouSee.

2.A. Grundpakke med Tv-boks leveret via kabel-tv-stik
For kunder med et abonnement på YouSee Tv via kabel-tv-stik, gælder følgende:
Kundens eksisterende antennestik og ledningsføring (interne fordelingsnet, jf.
pkt. 5 i YouSee’s Generelle Vilkår) fungerer som udgangspunkt, så kunden
kan modtage sin Grundpakke på alle tv-apparater i alle rum, jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for YouSee Tv.
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Det udleverede tv-boks giver kunden adgang til at tilgå de funktioner, tillægstjenester mv., som er inkluderet i kundens abonnement på ét tv-apparat med
én tv-boks.
Kunden kan fravælge tv-boksen. Ved fravalg af tv-boksen kan kunden ikke
tilgå de funktioner, tillægstjenester mv., som tv-boksen er en teknisk forudsætning for.
Fravalg af tv-boksen medfører ikke en reduktion i abonnementsafgiften.
Kunder, der har fravalgt tv-boksen, kan til enhver tid få en tv-boks tilsendt
ved henvendelse til YouSee.

2.B. Grundpakke med Tv-boks leveret via telefonstik eller fiber
For kunder med et abonnement på YouSee Tv via telefonstik eller fiber gælder følgende:
Kunden kan modtage sin Grundpakke på ét tv-apparat med én tv-boks.
Kunden kan mod yderligere betaling bestille ekstra tv-bokse med henblik på
anvendelse af abonnementet på flere tv-apparater eller i flere rum, jf. pkt. 3 i
Abonnementsvilkår for YouSee Tv.
Det er en forudsætning for aftalen om Grundpakke med Tv-boks, at kunden
har adgang til et abonnement på bredbånd via YouSee’s kobberbaserede telenet eller et abonnement på bredbånd via YouSee’s fibernet oprettet den 8.
maj 2017 eller senere.

