Regulamin oraz Cennik Usługi dodatkowej PPV Gala KSW 59
§1. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin oraz Cenniki Usługi dodatkowej „PPV Gala KSW 59” (zwany dalej Regulaminem Usługi dodatkowej), określa warunki
świadczenia jednorazowej Usługi dodatkowej, polegającej na umożliwieniu Abonentowi, za Opłatą dostępu do Audycji.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Usługi dodatkowej, jej świadczenie podlega zasadom opisanym w Regulaminie
świadczenia usług telekomunikacyjnych Dostawcy.
§2. Definicje
Następujące wyrażenia pisane z wielkiej litery zawarte w niniejszym Regulaminie Usługi dodatkowej mają następujące znaczenie:
1. Abonent – Konsument, który zawarł z Dostawcą Umowę o świadczenie Usługi Telewizji Cyfrowej.
2. Audycja – audycja audiowizualna obejmująca transmisję Gali KSW 59, która odbędzie się w dniu 20 marca 2021 r.
w godzinach od 20:00.
3. Opłata – jednorazowa opłata na rzecz dostępu do Usługi dodatkowej w kwocie:
a. 39,00 zł brutto – dla usług zamówionych do dnia 19.03.2021 r. włącznie,
b. 49,00 zł brutto – dla usług zamówionych w dniu gali tj. 20.03.2021 r.
§3. Zakres i warunki świadczenia Usługi
1. Usługa dodatkowa dostępna jest wyłącznie dla Abonentów niezalegających z płatnościami względem Dostawcy.
2. Do prawidłowego odbioru Usługi dodatkowej wymagane są parametry Urządzeń końcowych i Urządzeń odbiorczych jak dla świadczenia
Abonentowi usługi podstawowej (usługi telewizji cyfrowej), z tym zastrzeżeniem, że Usługa dodatkowa może być świadczona wyłącznie
pod warunkiem posiadania Urządzenia końcowego w postaci dekodera STB HD lub Modułu CAM oraz karty dekodującej.
3. Audycja zostanie udostępniona przez Dostawcę w formacie HD na kanale 319 w godzinach jej planowanej transmisji.
4. Abonent dokonuje zamówienia Usługi dodatkowej bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta lub telefonicznie pod numerem 32 789 60 20
lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem zakładki „Oferty dla Ciebie” znajdującej się w elektronicznym panelu obsługi Abonenta pod
adresem https://mbok.elsat.pl/ (dalej: „mBOK”).
5. Zamówienia w formie elektronicznej mogą dokonać wyłącznie Abonenci posiadający aktywny profil w mBOK.
6. Dostawca dostarczy potwierdzenie złożenia zamówienia przez Abonenta (w formie elektronicznej lub telefonicznej) na Trwałym nośniku
na podany przez niego w tym celu adres poczty elektronicznej w rozsądnym czasie po jego złożeniu, najpóźniej przed dokonaniem
Aktywacji. Załącznikiem do potwierdzenia złożonego zamówienia jest dokument niniejszego Regulaminu Usługi dodatkowej na Trwałym
nośniku.
7. Zamówienia mogą być składane od dnia 15.03.2021 r. najpóźniej do 20.03.2021 r. do godziny 20:00. Złożenie zamówienie po godzinie
20:00 dnia 20.03.2021 r. może nie gwarantować pełnego dostępu do Audycji.
8. Dostawca dokona Aktywacji Usługi dodatkowej z momentem rozpoczęcia planowanej transmisji Audycji.
9. Opłata za dostęp do Usługi dodatkowej płatna jest po otrzymaniu przez Abonenta faktury VAT w terminie oznaczonym na fakturze.
Faktura uwzględniająca wyżej wymienione opłaty jest dostarczana Uczestnikowi w miesiącu następującym po miesiącu, w którym
nastąpiło Zamówienie Usługi dodatkowej.
10. Usługa dodatkowa może być wykorzystana przez Abonentów jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Zakazane jest publiczne udostępnienie transmisji w jakiejkolwiek formie lub jej wykorzystanie dla celów komercyjnych.
§4. Postanowienia końcowe
1. Przed zamówieniem Usługi dodatkowej, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem Usługi dodatkowej
dostępnym na stronie www.elsat.pl lub w siedzibie BOK oraz w mBOK.
2. Zamówienie Usługi dodatkowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Usługi dodatkowej.
3. Zamówienie Usługi dodatkowej może być dokonywane na odległość, w związku, z czym Abonentowi przysługuje prawo do odstąpienia
od umowy w zakresie tego zamówienia na zasadach określonych w umowie abonenckiej (§8) i jej załącznikach, w tym pouczeniu
o odstąpieniu oraz formularzu odstąpienia, stanowiącymi załącznik do Zamówienia do umowy abonenckiej.
4. Prawo odstąpienia nie przysługuje po zrealizowaniu przez Dostawcę w pełni jednorazowej Usługi dodatkowej, jeżeli Abonent wyraził
zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi dodatkowej przez upływem terminu do odstąpienia.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2021 roku.
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