Szczegółowe Warunki świadczenia Opcji dodatkowej:

„Czasowy dostęp do Speedway Grand Prix Australii”
Rozdział I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady udostępniania Opcji dodatkowej „Czasowy dostęp do Speedway Grand
Prix Australii” (dalej: Szczegółowe Warunki) transmitowanej w dniu 22 października 2016 r. w planowanych godzinach:
9.30 - 13.30 (dalej: Czasowy dostęp).
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.
Rozdział II. Postanowienia szczegółowe
1. Warunkiem skorzystania przez Abonenta z Czasowego dostępu jest nie zaleganie z Opłatami względem Dostawcy
usług.
2. Czasowy dostęp jest dostępny 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 Czasowego dostępu, Abonent dokonuje:
1) telefonicznie – poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta, pod aktualnym numerem telefonu,
2) przez Internet – za pośrednictwem Internetowego Centrum Abonenta,
3) za pośrednictwem innych form komunikacji udostępnionych przez Dostawcę usług.
4. Abonentowi, który złożył zamówienie, zgodnie z ust. 3 powyżej, Czasowy dostęp zostanie aktywowany nie później niż
na godzinę przed rozpoczęciem transmisji wydarzenia objętego Czasowym dostępem.
5. Abonent może dokonać zamówienia Czasowego dostępu w terminie: 17 - 22 października 2016 r. (do godz. 7.30 rano).
6. Abonent, który zamówił Czasowy dostęp, może odstąpić od złożonego zamówienia nie później niż na 48 godzin przed
rozpoczęciem transmisji wydarzenia objętego Czasowym dostępem. Z uwagi na uwarunkowania techniczne związane
z udostępnieniem transmisji, Dostawca usług nie jest w stanie zagwarantować możliwości odstąpienia w terminie
późniejszym.
7. Odbiór Czasowego dostępu będzie możliwy na kanale 9 i 30.
8. W przypadku niezależnej od Dostawcy usług zmiany terminu transmisji wydarzenia objętego Czasowym dostępem,
Dostawca usług udostępni Abonentom zamówiony Czasowy dostęp w zmienionym terminie, o czym poinformuje
Abonentów.
Rozdział III. Opłaty
1. Jednorazowa Opłata za Czasowy dostęp wynosi 14,90 zł.
2. Opłata zostanie uwzględniona w Dokumencie Płatniczym obejmującym Okres rozliczeniowy, w trakcie którego
Abonent skorzystał z Czasowego dostępu.
Rozdział IV. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Szczegółowymi Warunkami zastosowanie będą miały postanowienia
Umowy, Regulaminu, Cennika, odrębnych Szczegółowych Warunków, Warunków Promocji.
2. W przypadku kolizji między postanowieniami zawartymi w Umowie, Regulaminie, Cenniku, a postanowieniami
niniejszych Szczegółowych Warunków, pierwszeństwo będą miały postanowienia niniejszych Szczegółowych
Warunków.
3. Niniejsze Szczegółowe Warunki wchodzą w życie z dniem 17 października 2016 r.
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