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1. Abonnementsaftalen
For aftaler om abonnement på YouSee Kort gælder følgende vilkår i tillæg til
’Abonnementsvilkår for YouSee TV’. Ved modstrid mellem vilkårene går disse
særskilte tillægsvilkår for YouSee Kort forud.
YouSee Kort er et abonnement på YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik.
Kunden får ved aftaleindgåelsen udleveret programkort, jf. pkt. 2, som giver
adgang til dekodning af de aftalte kodede tv-kanaler. Hvis kundens tv ikke
har en indbygget digital kortlæser til aflæsning af programkortet, kan kunden
købe en digital kortlæser hos YouSee.
En aftale om YouSee Kort omfatter følgende:
•

Programkort, som giver adgang til dekodning af de aftalte kodede tv-kanaler, jf. pkt. 2.

•

Adgang til – mod ekstra betaling – at abonnere på Ekstrakanaler og/eller Ekstrapakker, jf. særskilte tillægsvilkår herfor. Oplysning om hvilke
Ekstrapakker, der kan vælges, kan fås ved henvendelse til YouSee.

•

Adgang til – mod ekstra betaling - at abonnere på Bland Selv i tillæg til
kundens tv-pakke, jf. særskilte tillægsvilkår herfor.

•

Adgang til at bestille pay per view-tjenester hos YouSee, jf. pkt. 3.

•

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

2. Programkort og anvendelse af programkort på flere tv-apparater
Kunder, der abonnerer på YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik i abonnementsformen YouSee Kort, får ved aftaleindgåelsen udleveret ét programkort (Hovedkort), som giver adgang til de aftalte Ekstrapakker, Ekstrakanaler og
Bland Selv-pakker, jf. særskilte tillægsvilkår herfor. Programkortet giver endvidere adgang til at benytte pay per view-tjenester, jf. pkt. 3.
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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 kortlæser.
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 én kortlæser pr. kort.
YouSee opkræver en oprettelsesafgift for programkort (Hovedkort) og en oprettelsesafgift for ekstra programkort (Ekstrakort).
Programkortet (Hovedkort) og ekstra programkort (Ekstrakort) er YouSee’s
ejendom og må kun benyttes på installationsadressen (kundens adresse).

3. Pay per view-tjenester
Bestilling af pay per view-tjenester sker ved opkald til YouSee’s kundeservice
eller via yousee.dk.
På yousee.dk findes oplysning om de pay per view-tjenester, der kan bestilles, samt om prisen for hver enkelt tjeneste.
Betaling for pay per view-tjenester sker via kundens regning, jf. pkt. 12 i
YouSee’s Generelle Vilkår.
Kunden kan fortryde bestillingen af pay per view-tjenester, indtil en time før
levering af tjenesten påbegyndes. Ved brug af pay per view-tjenesten accepterer kunden derfor, at den normale 14 dages fortrydelsesret bortfalder, en
time før levering af tjenesten påbegyndes.
Kunden kan ved skriftlig henvendelse til YouSee spærre for muligheden for at
foretage bestillinger af pay per view-tjenester.
YouSee kan fastsætte et beløbsmæssigt maksimum for bestilling af pay per
view-tjenester og/eller stille krav om forudbetaling.

4. Kundens forpligtelser
Kunden må kun anvende programkort og den software, der findes herpå, efter dets formål.
Efter dansk lovgivning er det strafbart at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr (herunder programkort) med det formål at give uautoriseret adgang til indholdet af en kodet radio- eller tv-udsendelse. Overtrædelser, der kommer til YouSee’s kendskab,
vil blive anmeldt til politiet med henblik på retsforfølgelse.
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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).

5. Kundens misligholdelse (YouSee's lukkeret)
I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til
abonnementsaftalen er YouSee berettiget til at afbryde kundens adgang til
YouSee Tv eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten.
Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse:
A. Kunden anvender programkortet og den software, der findes på kortet, i strid med denne aftale, jf. pkt. 4.
B. Kunden forsøger at sælge et programkort.
Misligholdelsesbestemmelserne i pkt. 14 i YouSee’s Generelle Vilkår finder
desuden anvendelse.
I tilfælde af opsigelse af aftalen er kunden forpligtet til efter påkrav omgående at returnere programkortet til YouSee.

6. Ikrafttrædelse
Disse vilkår træder i kraft den 5. februar 2018.

