Regulamin zakupu dostępu do programu „KSW56” zakupionego przez
złożenie zamówienia na stronie Internetowej Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. z dnia 14-11-2020.
§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 programu „KSW56”, który będzie dostępny wyłącznie w dniu
14-11-2020.
2. Dostęp do programu „KSW56” umożliwiony będzie jednorazowo we wskazanym wyżej okresie i jest
zorganizowany wyłącznie w ramach rozprowadzania przez Operatora transmisji z wydarzenia sportowego - Gali
KSW56 organizowanej przez Telewizję Polsat sp. z o.o. zaplanowanej na dzień 14-11-2020.
3. Abonent jest świadomy, że do odbioru programu „KSW56” niezbędne jest korzystanie z dekodera
TKK8000HD/XC-2/XC3-HD lub modułu warunkowego dostępu w odbiorniku z głowicą DVB-C H.264/MPEG-4.
4. Abonent poprzez akceptację niniejszego regulaminu oświadcza, że został poinformowany o sposobie
zamówienia usługi określonej w § 1 i jest świadomy ceny dostępu do programu „KSW56” w wysokości 40 zł
bru`o.
5.Abonent został poinformowany o konieczności podania jednego, właściwego, numeru karty warunkowego
dostępu otrzymanej od Telewizji Kablowej Koszalin 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 Aneksu dokonane za pomocą
Formularza zamówienia programu „KSW56” uważa się za skuteczne wyłącznie w momencie dokonania wpłaty
na konto Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. kwoty 40 zł bru`o, płatnej jednorazowo w systemie zakupu
internetowego Przelewy 24 dostępnego po wypełnieniu Formularza zakupu programu i akceptacji niniejszego
regulaminu.
2. Niezależnie od naliczenia przez Operatora opłaty wynikającej z postanowień niniejszego aneksu, Abonent jest
zobowiązany do opłacania w dotychczasowej wysokości abonamentu za usługi telewizji kablowej łącznie z
opłatą za korzystanie z dekodera telewizyjnego, 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 programu wskazanego w § 1 niniejszego aneksu w miejscach, gdzie
możliwy jest jego publiczny odbiór,
-nieuzyskiwania komercyjnych korzyści z tytułu możliwości oglądania programu wskazanego w § 1 niniejszego
aneksu przez siebie, innych użytkowników lub osoby trzecie.
2. Zasady i warunki zakupu programu „KSW56” 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:
h`p://www.przelewy24.pl/regulamin.htm

