Prislista och tjänstespecifika villkor.

3Musiksurf.

Gäller fr o m 2016-06-20. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Musiksurf

Pris

Månadsavgift

-

3Musiksurf är en tjänst som ger dig datamängd att använda vid
streaming av musik på flera onlinemusik-tjänster, se nedan vilka
tjänster som omfattas. Data som används för streaming av nedan
specificerade onlinemusiktjänster dras ej från den inkluderade datamängden i ditt abonnemang*. Tjänsten 3Musiksurf ingår både för
befintliga kunder samt för nytecknande kunder liksom vid förlängning av abonnemang (privat och företag).
3Musiksurf gäller för följande streamingtjänster
Spotify, Deezer, Tidal, SoundCloud, Google Play Music och
Apple Music.**
Villkor
Tjänsten har ingen bindningstid, men 3 förbehåller sig rätten att
med 30 dagars varsel göra förändringar av tjänsten. 3 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.
Den fria surfmängden gäller endast för normalt användande och
lyssnande på de specificerade onlinemusiktjänsterna. Streaming
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.
Fri streaming ingår upp till en surfmängd på max 70GB per månad
för de vid var tid specificerade onlinemusik-tjänsterna. ***

Allmän information.
Oservera att datatjänster och användande som inte är inkluderat i 3Musiksurf debiteras enligt ordinarie
surfpris eller dras från ordinarie surfmängd som ingår i abonnemanget.
*

3 förbehåller sig rätten att med 30 dagars varsel ta bort en eller flera av dessa onlinemusik-tjänster om
det strömmade innehållet krypteras på ett sätt som gör tjänsten oidentifierbar för 3. Sådan ändring ger ej
kunden rätt att säga upp sitt abonnemang hos 3.
**

När 70GB förbrukats för fri musikstreaming debiteras användande enligt ordinarie surfpris eller dras från
ordinarie surfmängd som ingår i abonnemanget. Därefter kan extra surf köpas till efter behov. Vid nästa
månadsskifte återställs surfmängden och den fria musikstreamingen.
***

Utöver dessa tjänstespecifika villkor gäller för tjänsten 3Musik surf parrallelt 3:s Allmänna villkor Konsument
och Företag.

