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1. Tillægsaftalen 

For aftale om DKTV Sikkerhedspakke til PC og Mac gælder følgende vil-

kår i tillæg til Abonnementsvilkår for internetadgang hos DKTV. Ved 

modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for DKTV Sikker-

hedspakke til PC og Mac forud.   

 

Det er en forudsætning for aftale om DKTV Sikkerhedspakke til PC og 

Mac, at kunden har en aftale med DKTV om abonnement på internetad-

gang hos DKTV. 

 

Aftalen om DKTV Sikkerhedspakke til PC og Mac ophører, hvis abon-

nementet på den adgangsgivende tjeneste ophører. 

 

 

Abonnement på DKTV Sikkerhedspakke til PC og Mac omfatter følgen-

de: 

 

• Ret til at downloade og benytte DKTV Sikkerhedspakke til PC og 

Mac fra DKTV’s hjemmeside samt at opdatere programfiler, regler og 

definitioner til DKTV Sikkerhedspakke til PC og Mac. 

 

• Adgang til at downloade og bruge af softwaren på samme licenskode 

for et antal computere i husstanden. Det fremgår af ordrebekræftel-

sen, på hvor mange computere DKTV Sikkerhedspakke til PC og 

Mac må benyttes. Den software, der downloades, må ikke kopieres, 

videresendes, sælges, udlejes eller i øvrigt overdrages til tredjemand. 

 

 

2. Fortrydelsesret 

Kunden har ikke fortrydelsesret, når køb af programmet er accepteret, og 

når programmet derfor kan downloades af kunden.  

 

3. Ansvar 

Kunden har med de begrænsninger, der er anført nedenfor, ret til erstat-

ning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som 

følge af handlinger og undladelser forårsaget af DKTV eller nogen, som 

DKTV har ansvaret for. 

 

Kunden gøres opmærksom på, at kunden til trods for installationen af 

DKTV Sikkerhedspakke til PC og Mac ved at færdes på Internettet, ved 

at downloade materiale fra Internettet, eller ved åbning af programmer 

modtaget pr. e-mail, løber en risiko for at kompromittere sikkerheden på 

sin computer, og løber en risiko for at inficere sin hardware og software 



 

2 med virus eller lignende. DKTV har ikke indflydelse på disse forhold og 

kan således ikke drages til ansvar for skader og tab opstået som følge 

heraf, jf. pkt. 15.C. i Generelle vilkår for levering og drift af DKTV’s tjene-

ster. 

 

DKTV er aldrig erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avan-

ce, produktionstab, tab som følge af tab af personlige data og installeret 

software og lignende, samt tab som følge af uvedkommendes adgang til 

kundens data og/eller systemer. 

 

 

4. Opsigelse 

Kunden kan opsige aftalen om DKTV Sikkerhedspakke til PC og Mac 

med én dags varsel. 

 

 

 

 

 


