Szczegółowe Warunki świadczenia Opcji dodatkowej:

„ Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Francja 2016”
2016 ”
Rozdział I. Postanowienia
Post anowienia ogólne
ogólne
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady udostępniania Opcji dodatkowej „Mistrzostwa Europy w piłce nożnej
Francja 2016” (dalej: Szczegółowe Warunki) świadczonej od 10 czerwca 2016 r. do 10 lipca 2016 r. (dalej: Opcja
dodatkowa).
2. Dostawca usług świadczy usługi objęte Szczegółowymi Warunkami na warunkach określonych w niniejszych
Szczegółowych Warunkach, Umowie o świadczenie usług (dalej: Umowa), Regulaminie świadczenia usług z dnia
22 grudnia 2014 r. (dalej: Regulamin), Cenniku z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Cennik), odrębnych Szczegółowych
Warunkach, Warunkach Promocji.
3. Dostawca usług zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych niniejszymi
Szczegółowymi Warunkami, zaś Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Oferta nie dotyczy Abonentów Oferty wspólnej ITI Neovision S.A. i Cyfrowego Domu Sp. z o.o. dla Klientów Orange.
Rozdział II. Postanowienia Szczegółowe
1. Warunkiem skorzystania przez Abonenta z Opcji dodatkowej jest nie zaleganie z Opłatami względem Dostawcy
usług.
2. Opcja dodatkowa jest dostępna wyłącznie dla Abonentów będących osobami fizycznymi, które są właścicielami,
wynajmują lub zajmują dom, mieszkanie, lokal mieszkaniowy lub podobny lokal, w którym jest możliwy odbiór
programów rozprowadzanych lub udostępnianych przez Dostawcę usług na platformie satelitarnej nc+ i które to
osoby posiadają zawartą z Dostawcą usług, na własny użytek osobisty, umowę o świadczenie Usług telewizyjnych.
3. Zamówienia Opcji dodatkowej dokonuje się w następujący sposób:
1)
2)

4.

5.
6.

7.

Klient – w trakcie zawierania Umowy,
Abonent:

a) telefonicznie – poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta, pod aktualnym numerem telefonu,
b) przez Internet – za pośrednictwem Internetowego Centrum Abonenta,
c) przy wykorzystaniu innych form komunikacji udostępnionych przez Dostawcę usług.
W ramach Opcji dodatkowej Abonent otrzymuje dostęp do kanałów Polsat Sport 2 HD oraz Polsat Sport 3 HD na
okres od 10 czerwca 2016 r. do 10 lipca 2016 r. albo od dnia Aktywacji Opcji dodatkowej do 10 lipca 2016 r.,
w przypadku dokonania Aktywacji po dniu 10 czerwca 2016 r.
Zamówienia Opcji dodatkowej można dokonać w terminie od 20 maja 2016 r. do 10 lipca w 2016 r.
Udostępnienie kanałów wskazanych w ustępie 3 powyżej nastąpi nie później niż w dniu 10 czerwca 2016 r. albo
w dniu Aktywacji Opcji dodatkowej w przypadku dokonania jej pod dniu 10 czerwca 2016 r., a wyłączenie dostępu
nastąpi nie wcześniej niż 10 lipca 2016 r.
Zamówienie Opcji dodatkowej złożone po dniu 10 czerwca 2016 r., powodujące skrócenie okresu udostępniania
Opcji dodatkowej o okres od 10 czerwca 2016 r. do dnia Aktywacji Opcji dodatkowej, jest decyzją Abonenta i nie
może być podstawą do złożenia reklamacji z tytułu braku pełnego dostępu do Opcji dodatkowej.

Rozdział III. Opłaty
1. Jednorazowa Opłata za skorzystanie z Opcji dodatkowej wynosi 99 zł i jest pobierana w pełnej kwocie, niezależnie
od dnia, w którym Abonent dokonał zamówienia Opcji dodatkowej.
2. Opłata za Opcję dodatkową zostanie uwzględniona w Dokumencie Płatniczym wystawionym w miesiącu
lipcu 2016 r. w przypadku Aktywacji Opcji dodatkowej od 20 maja 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. albo w miesiącu
sierpniu 2016 r. w przypadku Aktywacji Opcji dodatkowej od 1 lipca 2016 r. do 10 lipca 2016 r.

Rozdział IV. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Szczegółowymi Warunkami zastosowanie będą miały postanowienia
Umowy, Regulaminu, Cennika, odrębnych Szczegółowych Warunków, Warunków Promocji.
2.

Szczegółowa zawartość usług regulowanych niniejszymi Szczegółowymi Warunkami dostępna jest w Biurze Obsługi
Klienta.

3.

Niniejsze Szczegółowe Warunki wydane zostały w oparciu o Regulamin i obowiązują w dniach 20 maja 2016 –
10 lipca 2016 r.
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