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1.

Music Freedom som tilleggstjeneste

Music Freedom er en tilleggstjeneste som kan bestilles av en Bruker under en Telia Bedriftsavtale. Tjenesten innebærer at
inkluderte musikkstrømmetjenester kan benyttes i Norge og EU uten å bruke av abonnementets inkluderte datakvote.
Inkluderte musikkstrømmetjenester kan til enhver tid finnes på www.telia.no/music-freedom. All annen datatrafikk enn musikk,
som f.eks internettsurfing, video og bilder, trekkes fra abonnementets datakvote på vanlig måte.
Bruken av abonnementet som sådan er fortsatt underlagt vilkårene i Telia Bedriftsavtale. Music Freedom som tilleggstjeneste
betales av Brukeren.
Music Freedom er tilgjengelig på følgende abonnement fra Telia Bedrift: Click, Bedrift, Smart Avtalepris og Dobbel.
Dersom abonnementets inkluderte datakvote blir brukt opp (på annet enn musikk) vil hastigheten bli redusert til 64 kbit/s for
all datatrafikk, også musikkstrømming.
Unntak:
Tjenesten er ikke tilgengelig med VPN (Virtual Private Network (virtuelt privat nettverk)), da det ikke lar gjøre Telia å
skille på når Bruker strømmer musikk eller bruker annen type data.
-

Music Freedom gjelder ikke ved strømming av musikk i utland (utenfor EU).

2.

Bestilling og varighet

Music Freedom aktiveres automatisk når bestillingen og kjøpet er gjennomført og løper deretter til den sies opp via Telia App
eller Min Side, eller til abonnementet avsluttes i henhold til vilkårene i Telia Bedriftsavtale. Tjenesten avsluttes ved utløpet av
den måneden det er betalt for.
Det er ingen bindingstid eller avbestillingsgebyr for Music Freedom.

3.

Pris og betaling

Music Freedom koster kr 49 per måned og betales forskuddsvis gjennom betalingstjenesten Vipps Faste betalinger.
Dersom betalingen stanses, eller dersom det mangler dekning på konto, vil Music Freedom stanses slik at bruk av
musikkstrømmetjenester forbruker av abonnementets inkluderte datakvote på ordinær måte.
4.

Endring av priser og vilkår

Telia kan endre priser, vilkår og tjenesten med 30 dagers forutgående varsel.
Fordelaktige endringer, herunder kampanjer og prisreduksjon, er ikke varslingspliktig i henhold til dette punkt 4.
5.

Personopplysninger

Telia vil behandle personopplysninger i den grad det er nødvendig for å kunne levere og fakturere for tjenesten. Mer
informasjon om Telias behandling av personopplysninger og rettigheter i den forbindelse finnes på våre hjemmesider
https://www.telia.no/personvern/.
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