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1. Tillægsaftalen  

For aftaler om YouSee Musik gælder følgende vilkår i tillæg til Generelle Vilkår 

for levering og drift af YouSee’s tjenester (herefter YouSee’s Generelle Vilkår) 

eller Generelle Vilkår for levering og drift af TDC’s tjenester (herefter TDC’s 

Generelle Vilkår) afhængig af hvilken tjeneste, kunden abonnerer på. YouSee 

og TDC benævnes herefter tilsammen som ’YouSee’. Ved modstrid mellem vil-

kårene går disse særskilte vilkår for YouSee Musik forud.   

 

Kunder, som abonnerer på visse adgangsgivende abonnementer, har automa-

tisk adgang til YouSee Musik uden yderligere betaling. Kunden kan ved hen-

vendelse til YouSee få oplyst, hvilke abonnementsformer, der giver adgang til 

brug af YouSee Musik. Hvis kunden abonnerer på et adgangsgivende abonne-

ment fremgår det af abonnementsvilkårene eller tillægsvilkårene for det ad-

gangsgivende abonnement, at kunden har adgang til YouSee Musik. Hvis kun-

den har adgang til YouSee Musik, kan kunden i visse tilfælde fravælge YouSee 

Musik og dermed opnå en reduktion i abonnementsafgiften. Oplysning om 

muligheden for fravalg af YouSee Musik kan fås ved henvendelse til YouSee. 

 

YouSee Musik giver kunden adgang til at foretage streaming af musik til af-

spilning på kundens computer, smartphone eller tablet, jf. pkt. 2. Det til en-

hver tid værende udvalg af musik i YouSee Musik fremgår på yousee.dk, og 

YouSee kan til enhver tid og uden varsel ændre udvalget af musik. 

 

Kunden opnår brugsret til den streamede musik, så længe kunden abonnerer 

på det adgangsgivende abonnement. Hvis aftalen om det adgangsgivende 

abonnement ophører, ophører kundens adgang til YouSee Musik samtidig, og 

brugsretten til den streamede musik bortfalder. 

 

 

2. Brugen af YouSee Musik 

Brug af YouSee Musik forudsætter, at kunden er i besiddelse af det nødven-

dige udstyr (hardware og software). Brug af YouSee Musik forudsætter endvi-

dere, at kundens terminaludstyr er beregnet til det. Indholdet af og frem-

gangsmåden ved brug af YouSee Musik er nærmere beskrevet i YouSee’s pro-

duktinformation. 

 

YouSee Musik stilles til rådighed for kunden til afspilning på kundens compu-

ter via yousee.dk eller til afspilning på kundens smartphone eller tablet via 

YouSee applikationer (apps). Der gives ikke adgang til YouSee Musik via you-

see.dk fra smartphones og tablets. På yousee.dk kan kunden finde oplysning 

om, hvilke styresystemer YouSee applikationer er kompatible med.  

 



 

2 YouSee Musik må kun anvendes til kundens, herunder kundens husstand eller 

den registrerede brugers eget private brug. Kundens brug af YouSee Musik 

kræver, at kunden identificerer sig med et YouSee Login, jf. pkt. 9 i YouSee's 

Generelle vilkår. 

 

Kundens brug af YouSee Musik kan ske fra enhver forbindelse til internettet 

(ude og hjemme), men der kan maksimalt være én samtidig bruger af You-

See Musik.  

 

Ved brug af YouSee Musik via mobildatatjenester og ved brug i udlandet, skal 

kunden være opmærksom på, at udbyderen af mobildatatjenesten kan op-

kræve betaling for brug af den datamængde målt i megabyte (MB), som You-

See Musik anvender. Når musik streames, anvender YouSee Musik op til 8 MB 

pr. musikstykke på 4 minutter. For aftaler om abonnement på YouSee’s mo-

biltjenester, som er indgået før 27. juni 2016, gælder dog, at der ved brug af 

YouSee Musik fra kundens abonnement på YouSee’s mobiltjenester ikke op-

kræves forbrugsafgift for datatrafikken i forbindelse med streaming af musik i 

Danmark.  

 

YouSee tager forbehold for kvaliteten af YouSee Musik, der kan variere, af-

hængig af kundens øvrige brug af den anvendte internetforbindelse, og af-

hængig af udsving i kommunikationshastigheden på den anvendte internet-

forbindelse. 

 

 

3. Personoplysninger 

For YouSee’s behandling af persondata gælder særskilte privatlivspolitikker, 

som findes på yousee.dk/privatlivspolitik. 

  

 

4. Ophavsret og kundens misligholdelse 

Den streamede musik er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af 

tredjemands rettigheder ved distribution, offentlig afspilning, eller hvis You-

See Musik uberettiget anvendes af andre end kundens husstand eller den re-

gistrerede bruger, er YouSee berettiget til at afbryde kundens adgang til tje-

nesten, jf. pkt. 5, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar.   

 

I øvrigt gælder pkt. 14 i YouSee’s Generelle Vilkår. 

 

 

5. Driftsforstyrrelser 

YouSee forbeholder sig ret til i særlige tilfælde, herunder på grund af drifts-, 

rettigheds- eller sikkerhedsmæssige forhold, midlertidigt at lukke for adgan-

gen til YouSee Musik. Der ydes ikke reduktion i abonnementsafgiften i så-

danne tilfælde. 

 

I øvrigt gælder pkt. 15.B og pkt. 18 i YouSee's Generelle Vilkår. 
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6.  Særligt om erhvervskunders brug af YouSee Musik 

Erhvervskunder skal være opmærksomme på, at der kan være særlige 

moms- og skatteregler i relation til ansattes private brug af YouSee Musik. 

 


