3Musiksurf
Prislista och tjänstespecifika villkor
Gäller fr o m 16 februari 2018 (för kunder som tecknat nytt abonnemang eller förlängt befintligt abonnemang).
Tre reserverar sig för eventuella tryckfel.

Produktöversikt
Månadsavgift: -3Musiksurf är en tjänst som ger dig streaming av musik av flera musikstreamingtjänster utan att denna dataförbrukning dras från din datakvot.*
Streaming av dessa musikstreamingtjänster kan endast ske när du har datatrafik kvar i abonnemangets datakvot. Tjänsten 3Musiksurf gäller
för nytecknande kunder liksom vid förlängning av abonnemang (privat och företag) efter godkännande av personuppgiftsbehandling enligt
dessa villkor.

3Musiksurf gäller för följande streamingtjänster
Spotify, Deezer, Tidal, Soundcloud, Google Music och Apple Music.**

Villkor
Tjänsten har ingen bindningstid, men Tre förbehåller sig rätten att med 30 dagars varsel göra förändringar av tjänsten. Tre har vidare rätt
ändra eller helt avsluta tjänsten för det fallet förutsättningarna för tjänstens tillhandahållande förändras till följd av t.ex. men inte
uteslutande, myndighetsbeslut eller ändrad lagstiftning. Sådan ändring ger ej kunden rätt att säga upp sitt abonnemang hos Tre.
Streaming av annan datatrafik såsom musikvideos, reklamfilmer samt länkar från inkluderade tjänster som leder till externa sidor eller tjänster
ingår ej i 3Musiksurf.
3Musiksurf gäller endast vid streaming av musik i Sverige.
Musikstreaming ingår under förutsättning att du har data kvar i ditt abonnemang.
Utöver dessa tjänstespecifika villkor för tjänsten 3Musiksurf gäller även Tres Allmänna villkor (Konsument och Företag).

Personuppgiftsbehandling
Du samtycker till att din datatrafik analyseras av Tre för att kunna avräkna sådan trafik från ditt abonnemangs datakvot. Denna
information aggregeras vid analys och sammanställs för avräkning mot din datakvot. Analysen av datatrafiken sker momentant, aggreggerad
information om din mängd musiksurf sparas under ett halvår av Tre, därefter raderas den. Vid analys av datatrafiken identifierar Tre aldrig
användarnamn, lösenord, vilken musik du lyssnar på eller annan personligt identifierbar information. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ett
tidigare lämnat samtycke.

Noter
* Observera att datatjänster och användande som inte är inkluderat i 3Musiksurf debiteras enligt ordinarie surfpris eller dras från ordinarie
surfmängd som ingår i abonnemanget. Har du använt hela din datakvot fungerar ingen datatrafik.
** Tre förbehåller sig rätten att med 30 dagars varsel lägga till eller ta bort en eller flera av dessa musikstreaming-tjänster från 3Musiksurf om
det strömmade innehållet krypteras på ett sätt som gör tjänsten oidentifierbar för Tre. Sådan ändring ger ej kunden rätt att säga upp
sitt abonnemang hos Tre.
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