SÆRLIGE BOXER PLAY VILKÅR
1. GENERELT
1.1 Disse særlige Boxer play vilkår (”Særlige Boxer Play Vilkår”) gælder i tillæg til de Generelle
Abonnementsvilkår, og er gældende for aftaler mellem en Kunde og Boxer om abonnement på
Boxers streamingtjeneste Boxer play (”Boxer Play”). Det aktuelle udbud og indhold i Boxer Play,
herunder Kundens muligheder, fremgår af Boxers hjemmeside www.boxertv.dk.
1.2 Boxer Play lanceres i diverse applikationer (såkaldte apps), som er nærmere beskrevet på
Boxers hjemmeside, og kan tilgås via enheder (f.eks. mobile enheder samt pc og Mac), der
understøtter Boxer Play (”Enhed”).
1.3 Indholdet Kundens Boxer Play abonnement fremgår af de Individuelle Abonnementsvilkår.
1.4 De Generelle Abonnementsvilkår og de Individuelle Abonnementsvilkår udgør sammen med
disse Særlige Boxer Play Vilkår den Abonnementsaftale, som gælder mellem Kunden og Boxer.
De Individuelle Abonnementsvilkår har forrang for de Særlige Boxer Play Vilkår og de Generelle
Abonnementsvilkår. De Særlige Boxer Play Vilkår har forrang for de Generelle Abonnementsvilkår.
1.5 De definerede termer og begreber anvendt i de Generelle Abonnementsvilkår finder tilsvarende
anvendelse og har samme betydning i disse Særlige Boxer Play Vilkår.
1.6 Boxer Play kan af rettighedsmæssige grunde alene benyttes i Danmark. Dog kan tjenesten
anvendes ved midlertidigt ophold i EU og EØS lande, forudsat at Kunden har fast bopæl i
Danmark.
2. FORUDSÆTNINGER FOR BOXER PLAY
2.1 Boxer Play forudsætter, at Kunden har en Abonnementsaftale med Boxer om abonnement på
en af Boxers tv-tjenester. Der kan ikke abonneres på Boxer Play, såfremt Kunden alene abonnerer
på Boxer TV 2-kort eller Tank-Selv. Visse af Boxers Tjenester inkluderer et abonnement på Boxer
Play. Er det tilfældet, vil det fremgå af de Individuelle Abonnementsvilkår.
2.2 Kunden skal selv sørge for, at Kundens Enhed understøtter Boxer Play. Information om hvilke
Enheder, der understøtter Boxer Play, findes på Boxers hjemmeside. Enheder, der ikke er angivet
på Boxers hjemmeside, understøtter som udgangspunkt ikke Boxer Play.
2.3 Boxer Play er en internet-baseret service. For at kunne benytte Boxer Play skal Kunden have
en stabil internetforbindelse med en downloadhastighed på mindst 4 Mbit/s. Tilgængeligheden kan
påvirkes af internetsvigt og lignende, og Kunden accepterer, at Boxer ikke har kontrol over dette
eller er ansvarlig herfor.
3. BOXER PLAY
3.1 Et Boxer Play abonnement giver Kunden adgang til at streame det indhold, som er tilgængeligt
i det pågældende abonnement.
3.2 Boxer Play tilgås via en applikation, som Kunden skal installere på sin Enhed. Information om
applikationer m.v. fremgår af Boxers hjemmeside. I forbindelse med Kundens download af Boxer
Play applikationen og første log-in foretager Kunden registrering af sin Enhed.
3.3 Kunden skal anvende en e-mailadresse som brugernavn (den e-mailadresse, som Kunden har
angivet i forbindelse med sin bestilling) og oprette en personlig adgangskode for at få adgang til
Boxer Play.

3.4 Kunden kan registrere op til 4 Enheder til Boxer Play. Kunden har mulighed for at foretage
udskiftning af én af de registrerede Enheder én gang månedligt.
3.5 Kunden kan maksimalt tilgå indholdet i Kundens Boxer Play på op til to Enheder ad gangen,
såfremt det er forskellige tjenester, der tilgås samtidig.
3.6 Boxer er til enhver tid berettiget til at foretager opdateringer af Boxer Play
samt applikationerne. Sådanne opdateringer kan betyde kortvarige afbrud i Kundens Adgang til
Boxer Play.
3.7 Boxer fastlægger løbende indholdet i Boxer Play for så vidt angår film/serier m.v.
4. ÆNDRINGER
4.1 Boxer kan løbende foretage ændringer i abonnementsafgiften for Boxer Play. Boxer kan blandt
andet foretage ændringer i abonnementsafgiften som følge af stigninger i forbrugerprisindekset det
forgangne år. Videre kan ændringer i abonnementsafgiften foretages, såfremt de er et resultat af
øgede udgifter for Boxer til programleverandører eller betaling til rettighedshaverorganisationer
som Copydan og Koda. Såfremt Boxer foretager ændringer i abonnementsafgiften, underretter
Boxer Kunden om ændringen. Hvis ændringen medfører en samlet prisstigning på over 10%
underretter Boxer Kunden om ændringen med minimum 30 dages varsel til ændringens
ikrafttræden, og Kunden har mulighed for at opsige Abonnementsaftalen med 14 dages skriftligt
varsel til ændringens ikrafttræden. Kunden har i så fald ret til at få allerede betalt
abonnementsafgift tilbagebetalt i henhold til pkt. 4.1 i de Generelle Abonnementsvilkår.
4.2 Boxer kan i øvrigt løbende ændre indholdet af disse Særlige Boxer Play Vilkår. Ændringerne vil
fremgå i god tid af Boxers hjemmeside www.boxertv.dk. Såfremt der er tale om væsentlige
ændringer til ulempe for Kunden, underretter Boxer Kunden om ændringen med minimum 30
dages varsel til ændringens ikrafttræden, og Kunden har mulighed for at opsige
Abonnementsaftalen med 14 dages skriftligt varsel til ændringens ikrafttræden. Kunden har i så
fald ret til at få allerede betalt abonnementsafgift tilbagebetalt i henhold til pkt. 4.1 i de Generelle
Abonnementsvilkår.
5. VIDEREDISTRIBUTION O.L
5.1 Boxer Play må alene anvendes af Kunden og personer i Kundens husstand. Kunden har ikke
ret til at videredistribuere indholdet i Boxer Play til personer uden for Kundens hustand, herunder
foretage offentlig visning, ligesom Kunden ikke har ret til at anvende indholdet i Boxer Play
erhvervsmæssigt.
5.2 Kundens overtrædelse af pkt. 5.1 betragtes som væsentlig misligholdelse, og i
overensstemmelse med pkt. 9.1 i de Generelle Abonnementsvilkår er Boxer berettiget til skriftligt at
ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning.
6. DRIFTSFORSTYRRELSER M.V.
6.1 Boxer er ikke ansvarlig for fejl, mangler, nedbrud eller udsving i Kundens internetforbindelse
eller på Kundens Udstyr.
6.2 Boxer afhjælper hurtigst muligt driftsforstyrrelser i eget netværk og på eget udstyr
6.3 Kunden har ret til forholdsmæssig tilbagebetaling af eller nedslag i abonnementsafgiften for
Boxer Play ved hindringer eller væsentlig driftsforstyrrelse, der ikke omfattes af punkt 6.1., såfremt
hindringen eller driftsforstyrrelsen har fundet sted i en sammenhængende periode på minimum 48
timer, og såfremt hindringen eller driftsforstyrrelsen kan verificeres af Boxer. Eventuelle krav på
forholdsmæssig tilbagebetaling eller nedslag i prisen skal fremsættes senest 10 dage efter, at
hindringen eller driftsforstyrrelsen er blevet konstateret ved henvendelse til Boxers kundeservice
på 7033 2033.
7. IKRAFTTRÆDEN
7.1 Disse Særlige Boxer Play Vilkår træder i kraft den 16.3.2015.

