Regulamin dostępu do pakietu „TENIS PREMIUM” zakupionego przez złożenie zamówienia
za pomocą Formularza na stronie Internetowej Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o.
(www.tkk.net.pl) z dnia 14-07-2017r.
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu, zamówienia, opłat i udostępniania pakietu
dodatkowego „TENIS PREMIUM” do usługi dostępu do telewizji cyfrowej oferowanej przez
Telewizję Kablową Koszalin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kotarbińskiego 3 w Koszalinie, NIP 669
10 02 558, KRS 0000134671, kapitał zakładowy 500.000,00 zł, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego- zwanej dalej TKK Sp. z o.o.
§1
1. Abonent posiadający czynną usługę udostępnioną w ramach Umowy o udostępnienie sygnału
telewizji cyfrowej i korzystanie z dekodera telewizyjnego, obok pakietów zamówionych zgodnie z
§ 8 umowy oraz załącznikiem A do umowy zamawia dostęp do pakietu „TENIS PREMIUM”, tj:
pakiet dodatkowy 2 (dwóch) kodowanych kanałów telewizyjnych dostępnych w formacie HD Tenis
Premium 1, Tenis Premium 2, dedykowanych rozgrywkom tenisowym tzw. Wielkiego Szlema
(Kanały Tenis Premium), świadczony odpłatnie przez TKK Sp. z o.o. z wykorzystaniem sprzętu i po
dokonaniu opłaty, obejmujący następujące turnieje (łącznie dalej zwane Wydarzeniem): Roland
Garros 2017, Wimbledon 2017, US Open 2017, Australian Open 2018. Kanały Tenis Premium
będą dostępne w następujących okresach:
- French Open, Turniej: 28 maja 2017 do 11 czerwca 2017;
- Wimbledon, Turniej: od 3 lipca 2017 do 16 lipca 2017;
- US Open, Turniej: od 28 sierpnia 2017 do 10 września 2017;
- Australian Open, Turniej: od 15 stycznia 2018 do 28 stycznia 2018.
2. Abonent jest świadomy, że do odbioru pakietu „TENIS PREMIUM” niezbędne jest korzystanie z
aktywnego i sprawnego dekodera TKK8000HD/XC-2/XC3-HD lub modułu warunkowego dostępu
w odbiorniku z głowicą DVB-C H.264/MPEG-4.
3. Abonent poprzez akceptację niniejszego regulaminu oświadcza, że został poinformowany o
sposobie zamówienia usługi określonej w § 1 i jest świadomy ceny dostępu do pakietu „TENIS
PREMIUM” w wysokości 40 zł brutto. Cena 40 zł brutto obejmuje dostęp do wszystkich Turniejów
łącznie i nie ulega zmianie w zależności od tego, kiedy zamówiony został dostęp do pakietu Tenis
Premium. Decydując się na zamówienie dostępu już po rozpoczęciu trwania Turniejów, Abonent
akceptuje liczbę meczów i powtórek, która została do końca trwania Turniejów. Zamówienia
złożone w trakcie trwania Wydarzenia następują zgodnie z decyzją Abonenta za pełną opłatą.
4. Abonent został poinformowany o konieczności podania jednego, właściwego, numeru karty
warunkowego dostępu otrzymanej od TKK Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem usług w ramach
Umowy o udostępnienie sygnału cyfrowego i korzystania z dekodera cyfrowego. Sposób odczytu
numeru karty warunkowego dostępu jest Abonentowi znany.
§2
1. Strony zgodnie postanawiają, że zamówienie usługi określonej w § 1 niniejszego regulaminu
dokonane za pomocą Formularza zamówienia pakietu „TENIS PREMIUM” uważa się za skuteczne
wyłącznie w momencie dokonania wpłaty na konto Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. kwoty
40 zł brutto, płatnej jednorazowo w systemie zakupu internetowego Przelewy 24 dostępnego po
wypełnieniu Formularza zakupu pakietu i akceptacji niniejszego regulaminu.
2. Niezależnie od naliczenia przez Operatora opłaty wynikającej z postanowień niniejszego
regulaminu, Abonent jest zobowiązany do opłacania w dotychczasowej wysokości abonamentu
za usługi telewizji kablowej, o których mowa w § 6 umowy.
§3
1. Abonent oświadcza, że akceptując niniejszy regulamin został poinformowany o konieczności i
zobowiązuje się do:
-nieudostępniania możliwości oglądania Wydarzenia wskazanego w § 1 niniejszego regulaminu w
miejscach, gdzie możliwy jest jego publiczny odbiór,
-nieuzyskiwania komercyjnych korzyści z tytułu możliwości oglądania Wydarzenia wskazanego w
§ 1 niniejszego regulaminu przez siebie, innych użytkowników lub osoby trzecie.
2. Zasady i warunki zakupu pakietu TENIS PREMIUM określa niniejszy regulamin.
3. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
4. Abonent dokonując płatności za pomocą systemu Przelewy24 akceptuje regulamin płatności
dostępny podczas zamówienia usługi na stronie:
http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm

