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I Användarvillkoren för TV4 Play kan du läsa mer om inloggningskravet, hur vi behandlar dina
personuppgifter och om hur du kan använda tjänsten. Du hittar också information om hur det går
till när TV4 genomför ändringar av villkoren och om hur du kommer i kontakt med oss om du har
frågor. Om du köpt ett TV4 Premium Abonnemang hittar du betalningsvillkor och regler för
ångerrätt, reklamation osv här.

OMFATTNING
Dessa villkor reglerar din användning av tjänsten TV4 Play och TV4 Play Premium (i det följande
gemensamt kallad ”Tjänsten”). Tjänsten finns t.ex. tillgänglig på www.tv4play.se men även i vår appar
som finns både för iOS och Android. Dessa villkor gäller oavsett på vilket sätt du tar del av Tjänsten.
I samband med att du skapar ett konto för Tjänsten kommer ditt uttryckliga godkännande av dessa
användarvillkor (i det följande även kallat ”Villkoren”) att efterfrågas och ditt godkännande är en
förutsättning för att du ska kunna skapa ett konto och ta del av Tjänsten. Detta gäller oavsett om du vill
ha ett TV4 Play Abonnemang eller ett TV4 Premium Abonnemang (se nedan). Vissa delar av Villkoren
är endast tillämpliga vid köp av TV4 Premium Abonnemang – se t.ex. nedan under ” TV4 Premium
Abonnemang – betalning och ångerrätt”.
Skulle det, för specifika delar av Tjänsten eller för nya erbjudanden som är direkt relaterade till Tjänsten,
föreligga särskilda villkor så kommer du att upplysas om detta i samband med att du registrerar dig för
ett sådant erbjudande. Om det föreligger konflikt mellan Villkoren och sådana särskilda villkor ska de
senare alltid ges företräde. För köp av TV4 Premium Abonnemang via iTunes gäller särskilda villkor för
t.ex. betalning och reklamation.
Tjänsten är av upphovsrättsliga skäl i huvudsak endast tillgänglig i Sverige. För information om vilka
program du kan se även utomlands, se här
TV4:s Integritetspolicy utgör också en del av Villkoren, den hittar du här

REGISTRERING AV KONTO
Klipp, nyheter och samhällsviktiga sändningar är alltid tillgängliga för dig som användare av Tjänsten.
All övrig användning av Tjänsten förutsätter dock att du har registrerat dig som användare, d v s skapat
ett konto.
I samband med att du skapar ditt konto kommer vi efterfråga uppgifter såsom t.ex. namn och e-mail. Du
kommer att skapa ett login – användarnamn och lösenord – som du använder när du ska ta del av
Tjänsten framöver. Du ansvarar för att ditt användarnamn och lösenord förvaras på ett betryggande sätt
och inte används av annan.

Den information du lämnar när du skapar ett konto används bl.a. för att vi ska kunna leverera en tjänst
till dig som är både intressant och relevant. Vissa uppgifter som du lämnar till oss är att anse som s.k.
personuppgifter. Genom att lämna uppgifterna till oss samtycker du till TV4 och Bonnierkoncernens
personuppgiftsbehandling. Du läser mer om detta nedan, under ”Personuppgifter”.
Registrering och/eller login kan från tid till annan vara möjligt via andra tjänster och sociala medier (t. ex
via Facebook) och dina uppgifter kommer då att hämtas från sådana tjänster eller sociala medier för att
skapa ditt login hos TV4.

ABONNEMANG
Vi erbjuder två olika typer av abonnemang på Tjänsten:
1. TV4 Play Abonnemang

Genom att skapa ett konto på TV4 Play får
du titta på vårt innehåll, helt gratis. Innehållet visas då med
reklam och utbudet kan då skilja sig från det innehåll som
du får del av som Premium kund. En förutsättning för att vi
ska kunna erbjuda dig en sådan kostnadsfri tjänst är att vi
kan visa dig våra annonser. Av den anledningen ber vi dig
att inte använda sk adblockers på Tjänsten.

2. TV4 Premium Abonnemang

Vårt TV4 Premium Abonnemang ger dig möjlighet att titta
på våra program och serier- utan reklamavbrott. Du får
även tillgång till våra linjära kanaler. En abonnemangsperiod är 30 dagar och du debiteras i förskott.
Abonnemangsperioden förnyas löpande tills det att
abonnemanget upphör som följd av uppsägning etc. se
nedan.

Aktuella abonnemangsperioder och priser framgår alltid här

TV4 PREMIUM ABONNEMANG – BETALNING OCH ÅNGERRÄTT
A. Köp av TV4 Premium Abonnemang
Ett TV4 Premium Abonnemang ger dig möjlighet att ta del av innehåll utan reklamavbrott.
Om du har ett TV4 Play Abonnemang kan du när som helst välja att uppgradera abonnemanget till ett
TV4 Premium Abonnemang. I samband med en sådan uppgradering så kommer du få lämna
kreditkortsnummer eller motsvarande (”betalinformation”) för att vi ska kunna debitera
abonnemangsavgiften. I samband med att du lämnar din betalinfo så kommer vi be dig att acceptera
Villkoren igen eftersom det kan ha gått en tid sedan du senast tog del av dem.
Du kan givetvis även köpa ett TV4 Premium Abonnemang direkt, d v s utan att först ha ett TV4 Play
Abonnemang. Om du sedan väljer att säga upp ditt TV4 Premium Abonnemang övergår ditt
abonnemang till ett TV4 Play Abonnemang om du inte meddelar oss annat. Om du inte haft ett TV4
Play Abonnemang från start kan du i samband den här övergången bli ombedd att komplettera med
vissa uppgifter såsom postnummer och födelseår.

För att köpa ett TV4 Premium Abonnemang måste du vara 18 år.
Du betalar ditt TV4 Premium Abonnemang månadsvis i förskott. Aktuella priser för våra abonnemang
hittar du här och samtliga priser är angivna inklusive moms. Vi debiterar inte efter kalendermånad utan
med utgångspunkt i det datum då du köpte Tjänsten. Utöver abonnemangsavgiften tillkommer den
avgift som du som användare betalar till din operatör (för att strömma data) och denna regleras av
avtalet mellan dig och din operatör.
Ditt abonnemang förnyas automatiskt genom att abonnemangsperioden förlängs löpande i perioder om
30 dagar om du inte har sagt upp abonnemanget. Detta innebär att vi kommer att fortsätta att debitera
abonnemangsavgift till dess du säger upp abonnemanget.
Om du köper ett TV4 Premium Abonnemang via Apple-TV gäller Itunes villkor för betalning, ångerrätt
och reklamation.
B. Betalning av abonnemangsavgift
Du kan betala din abonnemangsavgift på flera olika sätt:
(i)

Bank-/betal-/kreditkort (Visa, Mastercard och Eurocard accepteras)

Betalningen sker direkt vid köptillfället. Vid köptillfället får du en kvittens på genomfört köp. Varje
månad sker sedan en betalning från angivet bank-/betal-/kreditkort, utan att du erhåller kvittens
härom. Betalningen syns naturligtvis på ditt kontoutdrag.
Abonnemanget är löpande till dess att du säger upp det. Notera att ytterligare villkor och bankens
avgifter gäller för användningen av bankkort, Visa, Mastercard, Eurocard.
(i)

Klarna Mobil

Du kan även välja att betala med hjälp av Klarna Mobil. Då får du en faktura från Klarna vid slutet av
månaden med dina samtliga köp via Klarna Mobil. För mer information om hur betalning via Klarna
fungerar se www.klarna.se.
TV4 ansvarar inte för de betallösningar som banker och företag erbjuder enligt (i) och (ii) och de
uppgifter du lämnar för att kunna debiteras abonnemangsavgiften behandlas enbart hos den bank eller
företag som hanterar förmedlingen av betalningen, t.ex. Klarna.
Du ansvarar för att det konto som du angivit till oss innehåller tillräckliga medel för att täcka den
abonnemangsavgift som debiteras från tid till annan. Du ansvarar också för att dina kortuppgifter är
aktuella och kan alltid uppdatera dessa via kundtjänst eller via Mina Sidor i Tjänsten. Vid försenad
betalning har TV4 rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i
förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. För det fall din valda betalmetod upphör att fungera (t ex
medges inte köp med ditt kort) har TV4 rätt att avsluta ditt abonnemang.
Om du köpt ditt abonnemang i Apple-TV kommer abonnemangsavgiften debiteras i enlighet med Itunes
vid var tid gällande betalningsvillkor för köp i iTunes. Vad gäller ändringar av abonnemangsavgiften och
din ångerrätt (se nedan) gäller vad som framgår av Itunes villkor.
C. Ångerrätt
Ditt köp av TV4 Premium Abonnemang omfattas av Distansavtalslagen (SFS 2005:59). Detta innebär
bl.a. att du har rätt att frånträda ditt köp (”ångerrätt”) inom 14 dagar från det att du accepterat villkoren
för köpet (”ångerfrist”). För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut ha kontaktat vår

kundtjänst via mail eller telefon. Din ångerrätt förutsätter att du inte börjat titta på innehållet i Tjänsten.
Det betyder att om du aktiverat Tjänsten och börjat titta på innehållet så kan du inte ångra ditt köp med
stöd av Distansavtalslagen även om ångerfristen fortfarande löper. Läs mer om ångerrätten på
Konsumentverkets webbplats

ÄNDRING AV VILLKOR
Villkoren kan komma att ändras efter det att du första gången godkänt dem, t.ex. om vi inför nya
betalningsmetoder eller erbjuder nya typer av abonnemang.
Vi kommer att informera dig om sådana ändringar minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft via
Mina Sidor, e-mail eller genom meddelande i Tjänsten.
Om du har TV4 Play Abonnemang och inte accepterar våra ändringar kan du när som helst avsluta ditt
konto och därmed också ditt abonnemang hos oss. Om du väljer att behålla ditt konto hos oss anses du
också ha accepterat ändringarna efter det att dessa trätt ikraft.
Om du har ett TV4 Premium Abonnemang och inte accepterar våra planerade ändringar har du rätt att
säga upp ditt abonnemang så att det upphör innan ändringarna träder i kraft. Om detta leder till att du
inte kan utnyttja hela den innevarande abonnemangsperioden kommer vi att kreditera dig för de dagar
som berörs. Detta förutsätter emellertid att du meddelat oss inom 20 dagar från det att vi informerade
dig om ändringarna. Meddelande om uppsägning med anledning av villkorsändring ska ske skriftligen
(t.ex. e-mail) eller via kundtjänst. Ändringar som är till uppenbar fördel för dig som användare kan vi
dock införa utan föregående information och dessa ger dig inte heller rätt att säga upp ditt abonnemang
Om uppsägningsrätten inte utnyttjas inom nämnda frist anses du ha accepterat ändringen och ditt
abonnemang kommer fortsätta att förnyas månadsvis.

PERSONUPPGIFTER
Genom godkännandet av dessa Villkor
(i)
(ii)

Bekräftar du att du är minst 16 år eller har målsmans tillstånd att ge oss samtycke
till personuppgiftsbehandling enligt nedan
Samtycker du till att de personuppgifter som du lämnar direkt (t.ex. i samband med
att du skapar ett konto) eller indirekt (t.ex. genom cookies eller motsvarande
teknologier när du använder Tjänsten), får behandlas av TV4 och andra företag inom
Bonnierkoncernen (Bonnierkoncernens moderföretag är Bonnier AB,
organisationsnummer 556508- 3663).

Med personuppgifter avses här t.ex. namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska
adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter
baserade på användning av digitala tjänster.
Bonnierkoncernen har ett gemensamt register över Bonnierkoncernens kunder (”Kunddatabasen”) och
dina personuppgifter kommer att behandlas i Kunddatabasen tillsammans med de övriga
personuppgifter som redan finns där. Genom godkännande av dessa Villkor samtycker du uttryckligen
till att TV4 och Bonnierkoncernen behandlar dina personuppgifter (inklusive uppgifter som inhämtas
med hjälp av bl.a. cookies) för följande ändamål;

(1) för marknadsföring, inklusive direkt marknadsföring, via post, telefon, SMS, e-post och andra
digitala kanaler (marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen)
(2) för anpassning av tjänster och marknadsföring som riktas mot dig (s.k. profilering)
(3) för utveckling av produkter och tjänster
(4) för kommunikation, t.ex. nyhetsbrev
Mer information om vad ditt samtycke omfattar i relation till Kunddatabasen och Bonnierkoncernens
behandling av personuppgifter hittar du här
Dina personuppgifter kan komma att överföras till andra bolag, underleverantörer och
samarbetspartners för sådan behandling som du samtyckt till genom Villkoren eller om det anses
nödvändigt för att tillhandahålla dig Tjänsten.
Ditt godkännande av Villkoren och/eller din användning av Tjänsten innebär även att du samtycker till
sådan överföring av personuppgifter till tredje land (d v s land utanför EU/EES) som är nödvändig t.ex.
för IT drift då vi från tid till annan anlitar underleverantörer även utanför EU/EES. För att säkerställa en
hög nivå av skydd för dina personuppgifter ingår TV4 alltid avtal med sådana underleverantörer (inkl EU
Standard Contractual Clauses eller motsvarande) som reglerar överföringen av personuppgifter och
underleverantörernas hantering av personuppgifterna i enlighet med EU direktiv. TV4 fortsätter att vara
ansvariga för uppgifterna och underleverantören får enbart behandla uppgifterna i enlighet med avtal
och instruktioner.
TV4 lämnar endast ut personuppgift till tredje part, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om bolaget
enligt myndighetsbeslut är skyldigt att lämna ut sådan uppgift.
Dina uppgifter behandlas under den tid du har ett konto hos oss och en tid därefter, eller i enlighet med
lämnat samtycke. Du kan välja att när som helst återkalla ditt samtycke avseende
personuppgiftshanteringen genom att kontakta TV4:s kundtjänst. Så länge du är en registrerad
användare av Tjänsten har TV4 emellertid rätt att, oavsett ditt återkallande av samtycke, behandla dina
uppgifter i syfte att fullgöra villkoren och leverera Tjänsten till dig.
Du har som privatperson rätt att kostnadsfritt, en gång per år, skriftligen begära att få ta del av vilka
uppgifter som behandlas av TV4. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuella felaktiga
eller ändrade uppgifter och kan motsätta dig behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål varpå uppgifterna spärras från sådan användning. Återkallande av samtycke kan göras genom
kontakt med vår kundtjänst.
Viktigt: din ansökan om registerutdrag ska innehålla namn och personnummer samt vara undertecknad
för att kunna behandlas. Registerutdraget skickas sedan till din folkbokföringsadress för att säkerställa
att informationen hamnar rätt.
Personuppgiftsansvarig är TV4 AB, org nr 556242-7152, Tegeluddsvägen 3-5, 115 79 Stockholm. Märk
kuvertet med ”Registerutdrag”.
För mer information, se TV4:s Integritetspolicy

COOKIES OCH DATAINSAMLING
En förutsättning för att vi ska kunna erbjuda den reklamfinansierade delen av Tjänsten är att vi kan visa
dig annonser. Av den anledningen kan TV4 från tid till annan komma att använda cookies och liknande
teknologier för att upptäcka användningen av annonsblockeringsverktyg på Tjänsten.
Genom att godkänna dessa Villkor och använda Tjänsten så anses du ha samtyckt till TV4:s
användning av cookies och liknande teknologier i Tjänsten. Cookies är datafiler som lagras på din dator
(eller annan enhet) när du använder Tjänsten och genom cookies får TV4 tillgång till information som
bl.a. möjliggör anpassning av innehållet och annonserna på i Tjänsten. Genom användning av cookies
hoppas vi kunna förbättra din användarupplevelse.
För mer information om hur TV4 använder cookies och liknande teknologier och vad ditt samtycke
anses omfatta, se här.
Du har alltid möjlighet att säga nej till cookies etc för att göra detta krävs att du ändrar inställningarna i
din webbläsare. För mera detaljerad information om cookies och hur du kan stänga av cookies, se
www.minacookies.se.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
På grund av rättighetsskäl är användningen av stora delar av Tjänsten är begränsad till Sverige. Se
www.tv4play.se för uppdaterad lista över alla program som du kan se även utanför Sverige.
För att använda Tjänsten krävs en dator med särskilda systemkrav och en Internetuppkoppling som
aldrig understiger viss överföringshastighet. TV4 förbehåller sig rätten att ändra de tekniska
förutsättningarna för Tjänsten när detta kan anses nödvändigt. Ytterligare information om de tekniska
förutsättningarna för att använda Tjänsten finner du på www.tv4play.se under Support och Systemkrav.
Genom registrering av abonnemang erhåller du en icke-exklusive, icke överlåtbar, begränsad licens till
innehållet på Tjänsten att använda för personlig och privat bruk i enlighet med Villkoren. Utöver
förgående kommer ingen rättighet, äganderätt eller intresse att överföras till dig.
Du får inte själv, och inte heller uppmuntra annan att:
(i)

använda Tjänsten eller dess innehåll för ett kommersiellt eller offentligt ändamål,

(ii)

använda Tjänsten eller dess innehåll för något olagligt eller olämpligt innehåll,

(iii)

kopiera/reproducera, ladda ner, sprida, sälja, låna ut, sända, distribuera, publicera eller
på annat sätt överföra eller modifiera innehållet från Tjänsten,

(iv)

kringgå, modifiera, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det
säkerhetssystem som TV4 från tid till annan använder för att skydda Tjänsten,

(v)

inte låta annan person använda dina inloggningsuppgifter,

(vi)

inte länka till enskilt innehåll i Tjänsten eller Tjänsten utan vårt samtycke

(vi)

i övrigt använda Tjänsten eller dess innehåll i strid med upphovsrättslagstiftning, annan
tillämplig lagstiftning eller i strid med dessa Villkor.

INNEHÅLLET SKYDDAS AV UPPHOVSRÄTTEN
Tjänsten innehåller material som skyddas enligt Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och
konstnärliga verk. Detta innebär bland annat att du inte har rätt att sprida (göra tillgängligt) eller kopiera
hela eller delar av Tjänsten till allmänheten eller på annat sätt använda Tjänsten för kommersiellt bruk.
Du får inte heller kringgå eller försöka kringgå tekniska åtgärder mot kopiering.
TV4.s material får inte användas i sammanhang som syftar till att undergräva respekten för mänskliga
rättigheter eller diskriminerar någon på grund av etnisk tillhörighet kön, religiös uppfattning, sexuell
läggning, nationalitet eller liknande. Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder i syfte att begränsa sådan
användning om vi anser detta nödvändigt.
Kopiering för privat bruk får endast ske enligt vissa förutsättningar i enlighet med tillämplig lag.
Du får endast använda Tjänsten för eget och privat bruk och i enlighet med vad som i övrigt gäller enligt
tillämplig lag. All annan användning kräver samtycke från TV4 och/eller våra rättighetshavare.
Brott mot vad som nämnts i denna bestämmelse samt bestämmelsen ovan, ”Användning av Tjänsten”,
ska alltid anses som väsentligt och medföra rätt för TV4 att utan förvarning omedelbart stänga av dig
från att använda Tjänsten. Brott kan även medföra skadeståndsskyldighet. TV4 förbehåller sig även
rätten att vid upprepade avtalsbrott blockera relevant IP-nr från fortsatt användning av Tjänsten.

ANSVAR FÖR TJÄNSTEN OCH REKLAMATION
Innehållet i Tjänsten tillgängliggörs ”as is” och TV4 ansvarar inte för innehållet är korrekt eller
fullständigt. Skada som uppkommer till följd av felaktigheter i innehåll ersätts därmed inte av TV4. TV4
kan när som helst och utan föregående meddelande välja att ta bort eller ändra innehåll på Tjänsten. Vi
arbetar ständigt med att förbättra såväl funktionalitet som innehåll, förändringar sker därför löpande.
Tjänsten är inte avsedd att användas av barn utan en målsmans medverkan, övervakning och

samtycke. Som målsman är du ensamt ansvarig för att avgöra vilket innehåll som är lämpligt för barnet
och du ansvarar också för att ditt barn använder Tjänsten i enlighet med dessa Villkor.
På Tjänsten kan det förekomma länkar till webbplatser som ägs och/eller kontrolleras av tredje part –
TV4 ansvar inte för sådana webbplatser eller det innehåll som där tillgängliggörs.
TV4 ansvarar inte i något fall för t.ex. fel, skada eller försening som beror på din felhantering, fel i din
utrustning eller annan utrustning som inte tillhör TV4. TV4 ansvarar inte heller för fel som beror på
strömavbrott, fel i och försening av operatörers nätverk eller leveranstjänster eller andra fel och
förseningar som beror på omständigheter utanför TV4 s kontroll.
Om det uppstår fel som omfattas av TV4:s ansvar och felet är av väsentlig betydelse för dig har du rätt
att reklamera Tjänsten. Reklamation ska ha skett inom 2 månader från det att felet uppstod.
Reklamation kan ske skriftligen (t.ex. e-mail) eller via vår kundtjänst. Av reklamationen ska följande
framgå: vad som omfattas eller påverkas av felet, datum och klockslag för konstaterat fel, operatör, epostadress samt detaljerad redogörelse för felet.
TV4, dess moder- eller dotterbolag, styrelsemedlemmar, företagsledning eller ansvarig utgivare
ansvarar inte för indirekt förlust eller skada. Denna begränsning gäller dock inte om TV4 anses ha
agerat grovt vårdslöst.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
TV4 Premium Abonnemang:
Du kan när som helst säga upp ditt TV4 Premium Abonnemang via kundtjänst, e-mail eller Mina Sidor.
En uppsägning innebär att ditt abonnemang upphör efter det att din innevarande abonnemangsperiod
löpt ut. Med innevarande abonnemangsperiod avses den månad som du redan betalat genom
förskottsbetalning. Efter det att din innevarande abonnemangsperiod löpt ut övergår ditt TV4 Premium
Abonnemang till ett TV4 Play Abonnemang om du inte meddelat vår kundtjänst annat.
TV4 Play Abonnemang:
Om du har ett TV4 Play Abonnemang gäller Villkoren så länge du har kvar ditt konto hos oss. För att
säga upp ditt TV4 Play Abonnemang ber vi dig kontakta vår kundtjänst.
Övrigt:
TV4 kan säga upp ditt TV4 Play Abonnemang och/eller TV4 Premium Abonnemang med omedelbar
verkan om TV4 (i) beslutar att stänga Tjänsten helt eller delvis (ii) beslutar att väsentligen förändra
Tjänsten (iii) eller vid brott mot Villkoren som kan anses väsentligt. Uppsägning från TV4 s sida kan ske
via Mina Sidor eller e-mail. Uppsägning med anledning av (i) kan även ske genom meddelande i
Tjänsten.
Om TV4 säger upp ditt TV4 Premium Abonnemang enligt (i)-(ii) i denna punkt ska TV4 i förekommande
fall återbetala den del av den erlagda abonnemangsavgiften som hänför sig till abonnemangsperioden
som du med anledning av uppsägningen inte kan utnyttja.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL OCH UTGIVARANSVAR
TV4 bär utgivaransvaret för Tjänsten och ansvarig utgivare anges alltid på www.tv4play.se.
Det kan från tid till annan förekomma innehåll i Tjänsten som skapats eller skickats in till oss av våra
användare – detta kallas ibland för ”användargenererat” innehåll. Exempel på detta är kommentarer,
recensioner eller bilder. I vissa fall förhandsgranskas användargenererat innehåll av TV4 och detta
betyder då att innehållet omfattas av TV4:s utgivaransvar. Det kan dock finnas situationer då TV4 tillåter
användare att själva publicera innehåll i Tjänsten utan föregående granskning. TV4 ansvarar inte för
sådant innehåll vilket betyder att det är användaren som lagt upp innehållet som bär det fulla ansvaret.
TV4 är dock enligt den sk BBS lagen (lag 1998:112 om ansvar för elektroniska anslagstavlor) skyldigt
att i efterhand granska och ta bort sådant innehåll som användare själv lagt upp om innehållet anses
vara i strid med lag. Därutöver förbehåller sig TV4 rätten att ta bort sådant innehåll som användare lagt
upp om TV4 bedömer innehållet som olämpligt eller opassande.
För att du som användare av Tjänsten ska se vad som är publicerat av TV4 och vad som är publicerat
av våra användare utan vår föregående granskning så gör vi åtskillnad på dessa i vår layout eller med
skriftliga markeringar. Om det t.ex. går att kommentera material som TV4 publicerat och sådana
kommentarer inte förhandsgranskas av TV4 kommer kommentarsfälten att särskiljas från det övriga
innehållet.

Om du bidrar med innehåll till Tjänsten så anses du genom den åtgärden ge TV4 en evig och
obegränsad rätt (licens) att använda innehållet i Tjänsten och i verksamheten i övrigt. Det kan t.ex. röra
sig om fotografier som utgör bidrag i tävling eller texter som du publicerar på en webbplats. Vidare
ansvarar du för att allt material som skickas in till TV4 eller som du själv tillgängliggör på Tjänsten är i
enlighet med lag och att du erhållit de tillstånd som krävs för sådant tillgängliggörande (t.ex. tillstånd
från berörda upphovsmän). TV4 har rätt att kräva ersättning i form av skadestånd för det fall ditt
tillgängliggörande av innehåll på Tjänst medför skada för TV4.

ÖVERLÅTELSE
TV4 äger rätt att, utan föregående meddelande och utan samtycke från dig, överlåta sina rättigheter och
skyldigheter enligt Villkoren till annan. Du äger inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter
enligt Villkoren till annan.

ÖVRIGT
Svensk rätt ska äga tillämpning på dessa Villkor och avgöras i svensk domstol.
Som konsument har du alltid möjlighet att vända till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller
kontakta Konsumentverket om du har frågor om tvister i konsumentförhållanden. För mer information se
www.arn.se och www.konsumentverket.se.

KONTAKT OCH SUPPORT
TV4 Kundservice
Telefon: 0771- 44 45 00
Support@tv4play.se

Besöksadress: Tegeluddsvägen 3-5, 115 79 Stockholm

