
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV KSW 63

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin Świadczenia usługi PPV KSW 63 (zwany dalej Regulaminem) określa zasady świadczenia usługi dodatkowej do usługi dostępu do telewizji cyfrowej – tj. Usługi Pay

per View KSW 63, oferowanej przez ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Pile, ul Podgórna 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto I Wilda IX wydział gospodarczy KRS pod nr KRS 0000534231,o kapitale zakładowym 23.000.0000 w całości pokrytym - zwaną dalej Dostawcą.

2.  Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1) Usługa PPV KSW – to oferowana przez Dostawcę jednorazowa usługa dodatkowa do usługi dostępu do telewizji cyfrowej świadczonej przez Dostawcę na rzecz Abonenta na

podstawie Umowy Abonenckiej, na żądanie typu „pay-per-view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), która zapewnia Abonentowi dostęp do zakodowanej pojedynczej
transmisji w czasie rzeczywistym (na żywo) z wydarzenia sportowego - Gali KSW 63, które odbędzie się w dniu 4 września 2021 roku (dalej jako „Wydarzenie”), z wykorzystaniem
Urządzeń Abonenckich wskazanych w niniejszym Regulaminie i za opłatą wskazaną w § 3 ust. 1 niniejszego  Regulaminu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
Początek Wydarzenia planowany jest na godzinę 20:00. Korzystanie z Usługi PPV KSW możliwe jest tylko podczas trwania Wydarzenia i nie obejmuje powtarzania transmisji
Wydarzenia.

3. Innym wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się znaczenie przyjęte w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych ASTA-NET S.A.

§2 Szczegółowe zasady zamówienia Usługi PPV KSW 63
1. Usługa PPV KSW 63 może być zamówiona przez Abonentów spełniających łącznie poniższe warunki:

1) korzystających z usługi dostępu do telewizji cyfrowej świadczonej przez Dostawcę,

2) posiadających aktywny i sprawny dekoder HD lub Moduł CAM (Urządzenie Abonenckie),

3) nieposiadających zaległości finansowych (dłuższych niż 30 dni) wobec Dostawcy,

4) zawierających umowę w zakresie Usługi PPV KSW 63 w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
2. Zamówienia na Usługę PPV KSW 63 mogą być składane od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu do dnia 4 września 2021 r. do godz. 20:00 osobiście w Biurze Obsługi Klienta,

poprzez eBOK ASTA-NET, telefonicznie pod numerem 67 350 90 00 lub za pomocą wiadomości sms z numerem karty dekodera przesłanej na numer 799 448 017, z tym zastrzeżeniem,
że wyłącznie zamówienie złożone do godz. 22:00 w dniu 4 września 2021 r. gwarantuje dostęp do transmisji z Wydarzenia w całym okresie jego trwania.

3. Aktywacja Usługi PPV KSW 63 nastąpi nie później niż w dniu 4 września 2021 roku. Dla zamówień na Usługę PPV KSW 63 realizowanych po godz. 20:00 w dniu 4 września 2021r.,
maksymalny czas aktywacji tej Usługi wynosi do 45 minut.

4. Przed zamówieniem Usługi PPV KSW 63, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie www https://asta-net.pl/ oraz w eBOK ASTA-
NET w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie, a także w Biurach Obsługi Klienta Dostawcy. Zamówienie Usługi PPV KSW 63 następuje pod
warunkiem akceptacji niniejszego Regulaminu.

5. Transmisja Wydarzenia zostanie udostępniona przez Dostawcę w formacie HD na kanale 160 HD.
6. Transmisja z Wydarzenia może być wykorzystana przez Abonentów jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Zakazane jest nagrywanie i

publiczne udostępnianie transmisji Wydarzenia w jakiejkolwiek formie (niezależnie od tego, czy jest ono połączone z pobieraniem z tego tytułu opłat, czy nie) lub jakiekolwiek inne
wykorzystanie transmisji Wydarzenia niż opisane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności  za treść,  charakter i  formę transmisji  z Wydarzenia oraz za skutki  ujawnienia przez Abonenta osobom trzecim transmisji  z Wydarzenia,
niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8. Ze względu na charakter Usługi PPV KSW 63, w ramach której Abonent otrzymuje dostęp do Wydarzenia „na żywo”, możliwy wyłącznie w czasie trwania tego Wydarzenia, Dostawca
świadczy Usługę PPV KSW 63 po otrzymaniu wyraźnej zgody Abonenta na rozpoczęcie świadczenia Usługi PPV KSW 63 przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w zakresie
tej Usługi, wyrażonej przy składaniu zamówienia na tę Usługę, w związku z czym – ze względu na wyrażoną zgodę – prawo do odstąpienia od umowy zawartej w zakresie powyższej
Usługi Abonentowi nie przysługuje po rozpoczęciu świadczenia Usługi PPV KSW 63.

§3 Cennik Usługi PPV KSW
1. Opłata jednorazowa za Usługę PPV KSW 63 wynosi – 44,99 zł brutto.
2. Każdemu  Abonentowi,  który  zamówi  Usługę  PPV KSW  poprzez  panel  Elektroniczne  Biuro  Obsługi  Klienta  (w  skrócie  eBOK),  dostępny  za  pośrednictwem strony  internetowej

(http://ebok,asta-net.pl) zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie korzystania z usługi e-BOK ASTA-NET, otrzyma 5 zł zniżki na opłatę jednorazową, o której mowa w ust.1
niniejszego Regulaminu.

3. Abonent, który zamówi Usługę PPV KSW 63 jest zobowiązany uiścić opłatę za tę Usługę w wysokości wskazanej w ust. 1 powyżej , z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, w terminie do dnia 18
września 2021 r., na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę.

4. Abonentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot opłaty, o której mowa w ust. 1 powyżej w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym okresie jego
trwania, spowodowanego opóźnieniem Abonenta w dokonaniu zamówienia na Usługę PPV KSW 63, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, co nie
narusza (nie wyłącza lub nie ogranicza) uprawnień Abonenta do żądania naprawienia wyrządzonej mu szkody wynikającej  z niewykonania lub nienależytego zobowiązania przez
Dostawcę.

§4 Postanowienia końcowe
1. Postanowienia  niniejszego  Regulaminu  stanowią  regulację  szczególną  w  stosunku  do  postanowień  Regulaminu  Świadczenia  Usług  Telekomunikacyjnych

przez ASTA-NET.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Umowy Abonenckiej dotyczące świadczenia usługi telewizji cyfrowej oraz

postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ASTA-NET, który zawiera niezbędne informacje, w szczególności definicję Abonenta oraz zasady składania
reklamacji, a także przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy regulujące działalność w dziedzinie telekomunikacji.

3. W przypadku Usług PPV KSW będących usługami świadczonymi drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin oraz Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ASTA-NET
stanowią regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Załącznik do niniejszego Regulaminu stanowi Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z wzorem formularza odstąpienia od umowy.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 30 sierpnia 2021 r.

Dostawca Abonent

Zostałem poinformowany, że w przypadku wyrażenia przeze mnie zgody na rozpoczęcie przez Dostawcę świadczenia Usługi PPV KSW 63 przez upływem 14-dniowego terminu
na odstąpienie od umowy dotyczącej tej Usługi, po rozpoczęciu przez Dostawcę świadczenia tej Usługi w powyższy sposób, utracę prawo do odstąpienia od umowy w 
zakresie tej Usługi

Abonent    

Wyrażam zgodę na rozpoczęcie przez Dostawcę świadczenia Usługi PPV KSW 63 przez upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy dotyczącej tej Usługi.

Abonent

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego Regulaminu, Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych ASTA-NET S.A.

Abonent



Załącznik do Regulaminu Świadczenia Usługi PPV KSW 63

Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy

W przypadku tych z Państwa, którzy zawierają umowę w zakresie Usługi PPV KSW 63 poza Biurem Obsługi Klienta  lub na odległość – jako Konsumenci - wyjaśniamy 
dodatkowo, że:

1. Mają Państwo prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Dostawcę, na adres siedziby spółki: 64-920 Piła, ul. Podgórna 10, na adres głównej 

siedziby Biura Obsługi Klienta, Piła ul. Drygasa 29, bądź na adres e-mail bok@asta-net.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego 
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Mogą Państwo skorzystać z przekazanego Państwu wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od 

Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
6. W stosunku do Usługi PPV KSW 63, jeżeli świadczenie tej Usługi rozpocznie się za Państwa wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po 

poinformowaniu Państwa przez Dostawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy w powyższej sytuacji, nie będzie przysługiwać Państwu prawo odstąpienia od Umowy w
zakresie tej Usługi.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa z tytułu Umowy płatności – o ile płatności takie otrzymaliśmy - 
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. 
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się
Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy;

dotyczy umów zawartych poza Biurem Obsługi Klienta lub na odległość)

Adresat: ASTA-NET S.A.

ul. Podgórna 10

64-920 Piła

e-mail: ______________________

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi PPV (pay-per-view) KSW 63
z dnia _______________________ (data zamówienia).

____________________________________________
miejsce, data, podpis konsumenta


