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I denna tjänstebeskrivning kan du läsa om vad som 
ingår i din tjänst. Tjänstebeskrivningen är en del av 
ditt Telia TV-avtal.

Allmän beskrivning av tjänsten
Telia TV är en tjänst från Telia Finland Oyj (“Telia”) som innehåll-
er tv-kanaler, kanalpaket och tillhörande tillvalstjänster, som 
programbibliotek. Via tjänsten kan det även erbjudas andra 
tjänster, t.ex. filmhyrning.

Tjänsten levereras via en fast bredbandsanslutning eller som 
en mobiltjänst. Tjänstens innehåll kan variera beroende på an-
vändningssättet.

Telia levererar de enheter som behövs för att använda tjäns-
ten via bredband. Enheterna kan fjärrhanteras för att lösa 
tekniska problem eller för att utveckla tjänsten. Enheterna 
är Telias egendom. Du kan kontrollera tillgången till tjänsten 
hos Telias kundtjänst eller på adressen telia.fi/tv

Mobiltjänsten kan användas med mobila enheter som stö-
der tjänsten över allt i Finland. Telia levererar inte behövliga 
enheter om inget annat avtalas.

Förutsättningar för idrifttagning 
och användning av tjänsten
Telia TV är avsedd endast för konsumentkunder. Tjäns-
ten som används via bredband får bara användas på den 
adress du uppgett, om inget annat avtalas. Tjänsten kräver 
en bredbandsanslutning från Telia med tillräcklig anslut-
ningshastighet och övriga egenskaper. 

Din bredbandsanslutnings kapacitet kan ha betydelse för 
tillgången till Telia TV:s programtjänster. Vilka program-
tjänster du har tillgång till kontrolleras med en särskild till-
gänglighetsförfrågan. 

Telia har rätt att begränsa bredbandsanslutningens has-
tighet för att säkerställa tjänstens funktion. Mobiltjänstens 
bildkvalitet justeras automatiskt i enlighet med internetan-
slutningens hastighet.

Om du använder tjänsten via bredband behöver du en tv 
med SCART- eller HDMI-anslutning. För HD-mottagning 
behöver du en tv-apparat som stöder det. 
 
Användning av tjänsten
Mobiltjänsten anses vara levererad när du fått en elektronisk 
beställningsbekräftelse. Tjänsten som används via bred-
band anses vara levererad när du tagit emot utrustningen 
eller senast sju dagar efter att de har sänts till dig. Installa-
tions- och bruksanvisningar medföljer enheterna. Du svarar 
för installationen av enheter och de kopplingar som de even-
tuellt behöver.

Anslutning till den tjänst som används via bredband sker 
med modem eller med Telia Smart-router. Du får användar-
namn, lösenord och PIN-koder i ett bekräftelsemeddelande. 
Du får instruktioner för att skapa koder för mobiltjänsten i ett 
separat meddelande. Förvara lösenord, användarnamn och 
PIN-koder omsorgsfullt.

Rättigheterna till tjänstens programinnehåll tillhör Telia eller 
tredje part. Du kan spela in program endast för privat bruk. 
Innehållet får inte visas offentligt eller sändas vidare. Telia 
ansvarar inte för innehållet i eller programinformationen om 
kanaler, programpaket eller andra tjänster. Det kan ske för-
ändringar i programmen utan förhandsinformation.

Telia TV innehåller en rekommendationsfunktion som gör det 
enklare för dig att hitta tjänsteinnehåll som intresserar dig. 
Du får rekommendationer utifrån innehållet i det du tittar på, 
spelar in och hyr. Också sådant innehåll som andra tjäns-
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teanvändare tittar mycket på påverkar rekommendationerna. 
Rekommendationer visas i olika delar av tjänsten, t.ex. i pro-
grambiblioteket och vid programsökning.

Följ alltid Telias anvisningar om användningen av tjänsten. Te-
lias ambition är att informera om eventuella begränsningar i 
användningen på adressen telia.fi/tv och om sådant som gäl-
ler informationssäkerheten på adressen telia.fi/tietoturvainfo

Specialvillkor för inspelningstjänsten 
Verkkotallennus och Oma tallennus  
Inspelningstjänsterna Verkkotallennus och Oma tallennus är 
tillvalstjänster med vilka det går att spela in och titta på pro-
gram som visas på Telia TV:s kanaler i Finland. Inspelning-
arna sparas i tre månader och raderas sedan automatiskt 
från din inspelningsmapp. Alla program går inte att spela in 
på grund av rättighetsinnehavarnas beslut, lagstiftning eller 
andra omständigheter som inte beror på Telia. Inspelade 
program kan innehålla reklam som kan avvika från de ur-
sprungliga och därtill kan möjligheten att hoppa över reklam 
vara blockerad eller begränsad. 

Det går inte att göra bestående inspelningar med hjälp av 
tillvalstjänsterna. Telia har rätt att ändra inspelningsfunktio-
nens egenskaper, exempelvis storleken på lagringsutrym-
met, de kanaler som kan spelas in eller utgångsdatumet för 
inspelat material. Telia ansvarar inte för om inspelat material 
sparas eller för hur inspelningarna lyckas. Om utgångsda-
tumet ändras påverkar ändringen inte redan gjorda inspel-
ningar. Det går att göra och titta på inspelat material bara 
om tillvalstjänsterna är i bruk.

Specialvillkor gällande utrustning
Telia levererar de enheter som behövs för att använda tjäns-
ten via bredband till din närmaste post i Finland. Enheterna 
tillhör Telia. Du svarar för att enheterna installeras, används 

och förvaras på lämpligt och omsorgsfullt sätt. Du ansvarar 
för anskaffningen av slitbara delar, såsom batterier.

Inspelningsfunktionerna hos digitalboxen för den tjänst som 
används via bredband kan variera beroende på modellen och 
bredbandsanslutningen. Telia ansvarar inte för om inspelat ma- 
terial sparas eller för hur inspelningarna lyckas. Du kan se på 
inspelat material så länge du har ett gällande tjänsteavtal med 
Telia.

Om en enhet som ägs av Telia går sönder eller försvinner ska 
du anmäla det och returnera den trasiga enheten till anvisad 
adress. Om du inte är ansvarig för att enheten gått sönder 
svarar Telia på egen bekostnad för returkostnaderna samt 
för reparationen eller byte av den aktuella enheten. Om du 
är ansvarig för att en enhet gått sönder eller försvunnit ska 
du ersätta Telia med ett belopp som motsvarar enhetens ny-
anskaffningspris samt de postningskostnader som uppstått 
på grund av byte av enhet.

Den tjänst som används via bredband fungerar endast i en 
tv åt gången. De IP-adresser enheterna behöver tas ur det 
IP-adressutrymme som Telia administrerar. Du är själv ansva-
rig för informationssäkerheten hos alla enheter och system 
som du använder för tjänsten. Telia har rätt att fjärrhantera de 
enheter det levererat.

Om en enhet orsakar fara eller störning för kommunikations-
nätet, en enhet, användare av kommunikationsnätet eller an-
dra personer, har Telia rätt att hindra användning av enheten 
helt eller delvis för att rätta till situationen. Telia strävar efter att 
informera om detta på lämpligt sätt.

Flyttning av tjänsten till en annan adress, kundens 
rätt att häva avtalet, återlämnande av utrustning
Tjänsten som används via bredband kan i samband med flytt-
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ning flyttas till en annan adress. När du har anmält flyttningen 
till Telia, kollar Telia om tjänsten går att få till önskad adress. 
Om tjänsten inte går att få till den nya adressen och du har 
påvisat att det handlar om flyttning har du rätt att häva avtalet 
genom att meddela Telia detta två (2) veckor i förväg innan 
avtalets giltighet upphör.

Mobiltjänsten är inte bunden till en adress, så avtalet om tjänst- 
en kan inte sägas upp på grund av flyttning.

Även om avtalet upphör återbetalas inte anslutningsavgifter 
som eventuellt har betalats, inte heller andra avgifter till den 
de hänför sig till tiden innan avtalets giltighet upphörde.

Om inte annat avtalats, måste du återlämna utrustning som 
ägs av Telia till anvisad adress i gott skick och inom en rimlig 
tid, dock senast 30 dagar efter att avtalet upphört. Om du inte 
återlämnar utrustningen, har Telia rätt att debitera dig på ett 
belopp som motsvarar nyanskaffningspriset för utrustningen.

Avtalets upphörande påverkar inte giltigheten för sådana punk-
ter i avtalet som är avsedda att vara i kraft även om avtalet 
upphör, t.ex. avtalspunkter om återlämnande av utrustning. 

Kundinformation
Telia skickar nyheter och meddelanden om tjänsten till den 
e-postadress du har angett när du beställt tjänsten.

Fakturering
Faktureringsperioden för Telia TV är en (1) månad. Månads-
avgifterna, engångsavgifterna och eventuella avgifter som 
baserar sig på användningen debiteras i efterskott. Fak-
tureringen av den tjänst som används via bredband börjar 
följande dag från det att leveransbekräftelsen har skickats. 
Faktureringen av mobiltjänsten börjar följande dag från det 
att beställningsbekräftelsen har skickats.

Ändring av avtalsvillkoren
På sådant som inte nämns i denna tjänstebeskrivning tilläm-
pas gällande Telias allmänna villkor för leverans av tjänster till 
konsumentkunder. I villkoren nämnda ändringar som gjorts av 
tredje part avser i detta sammanhang situationer där avtalet 
med innehållsleverantören har upphört eller förändrats liksom 
även situationer där innehållsleverantören har förändrat inne-
hållet eller sammansättningen i kanaler eller kanalpaket.
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