Regulamin usługi dodatkowej Udostępnienie urządzenia końcowego – Odtwarzacz multimedialny TV Everywhere świadczonej przez „Elsat” Sp. z o.o.
§1. Zasady świadczenia usługi
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Dostawcę usługi dodatkowej do usługi telewizji cyfrowej – „Udostępnienie urządzenia końcowego – Odtwarzacz
multimedialny TV Everywhere”.
2. Dostawca świadczy usługę dodatkową na następujących zasadach:
Lp.

Kod

Usługa dodatkowa

Szczegółowe zasady świadczenia usługi dodatkowej
Usługa dodatkowa dostępna jest wyłącznie dla Abonentów usług telewizji cyfrowej niezalegających z płatnościami względem Dostawcy.
Udostępniane urządzenie końcowe dedykowane jest do korzystania z usługi dodatkowej Dostawcy - ElsatGO.
Poza usługą ElsatGO, urządzenie to umożliwia również korzystanie z innych popularnych aplikacji dostawców innych niż „Elsat” Sp. z o.o.,
dostępnych na platformie Android TV, takich jak HBO GO, Netflix, Player, Youtube, Ipla i inne (dalej: Inne Aplikacje).
Usługa dodatkowa nie obejmuje dostarczania systemu Android TV oraz Innych Aplikacji – aplikacje takie Abonent może zainstalować
na Urządzeniu we własnym zakresie. Zakres usługi nie obejmuje zatem także zapewnienia prawidłowość działania takich Aplikacji
lub ich aktualizacji Do poprawnego działania Urządzenia wymagane jest założenie konta w usłudze Google oraz akceptacja warunków
korzystania z tej usługi.

1.

SOTV

Udostępnienie urządzenia końcowego
– Odtwarzacz multimedialny TV Everywhere

W ramach opłat określonych w cenniku Abonentowi, na czas trwania umowy o usługę telewizji cyfrowej, udostępnione zostaje Urządzenie
końcowe – Odtwarzacz multimedialny TV Everywhere. Udostępnione Urządzenie końcowe pozostaje własnością Dostawcy. Lista Urządzeń
końcowych stosowanych przez Dostawcę, i udostępnianych zgodnie z niniejszym regulaminem dostępna jest w BOK.
Opłaty, o których mowa powyżej zostaną doliczone do faktury VAT wystawianej dla celów rozliczeń umowy abonenckiej w ramach Okresu
rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym dokonano Aktywacji Usługi dodatkowej. Termin płatności opłat
zgodny jest z terminem płatności faktury VAT.
Abonent, który na podstawie złożonego zamówienia rozpoczął korzystanie z niniejszej usługi może w dowolnym momencie z niej
zrezygnować. Do rezygnacji stosuje się postanowienia Umowy dot. zmiany zakresu świadczonych usług.

3. Dostawca może oferować promocyjne warunki świadczenia usługi dodatkowej na zasadach określonych w regulaminach promocji.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, do świadczenia usługi dodatkowej stosuje się postanowienia Umowy i jej załączników, w tym Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych,
a także Cennika usług telewizji cyfrowej. W szczególności w przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy, Konsument ma prawo odstąpienia od niej na zasadach
określonych w Umowie.
5. Regulamin wchodzi w życie dnia 19.11.2020 r. i obowiązuje do odwołania.

„Elsat” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. Dąbrowskiego 35, zarejestrowaną w KRS pod numerem 160462 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS), NIP 6411897130, kapitał zakładowy 552000 zł.

