
Regulamin i Cennik Świadczenia usługi PPV  KSW 42

§1

Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy Regulamin i  Cennik  (zwany dalej  Regulaminem) określa  zasady świadczenia  usługi 
dodatkowej (Pay per View ) do usługi  dostępu do telewizji cyfrowej  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 0000534131,o kapitale zakładowym 23.000.0000 w całości pokrytym- zwanej dalej
ASTA-NET 

2.    Niniejszy  Regulamin  oraz  Cennik  usługi  PPV  KSW  42 określa  zasady  korzystania  z  usługi
PPV- KSW 42 (Pay per view) w Sieci ASTA-NET. 

§2

Szczegółowe zasady zamówienia usługi dodatkowej  PPV – KSW 42

1. Usługa PPV – KSW 42 to jednorazowa usługa dodatkowa, która zapewnia dostęp do zakodowanej
transmisji w czasie rzeczywistym (na żywo) z wydarzenia sportowego, które będzie miało miejsce
w dniu 3 marca 2018 roku. Wydarzenie obejmuje transmisję Gali KSW 42. Początek wydarzenia
planowany jest  na  godzinę  19.00   a  zakończy  się  około  godziny  1  w nocy  następnego dnia.
Korzystanie z usługi możliwe jest tylko podczas trwania wydarzenia sportowego, o którym mowa
wyżej i nie obejmuje powtarzania audycji.

2. Transmisja z wydarzenia zostanie udostępniona przez ASTA-NET w formacie SD na kanale 251
oraz  w formacie  HD na  kanale  250.  W celu  prawidłowej  aktywacji  usługi  PPV konieczne  jest
przywrócenie dekodera/modułu do ustawień fabrycznych.  

3.  Usługę  PPV  –  KSW  42  mogą  zamówić  jedynie  Abonenci  ASTA-NET korzystający  z  usługi
dostępu do telewizji cyfrowej w Pakiecie Podstawowym (Oszczędny Cyfrowy) lub wyższym (Pakiet
Wygodny, Wygodny HD, Super HD, Prestiż HD) jak również w wybranym Pakiecie Premium  (P.
Nocny,  Canal+,  Cinemax, HBO).  Usługa  w  technologii  HD  dostępna  będzie  wyłącznie  dla
Abonentów posiadających aktywny i sprawny dekoder HD lub Moduł CAM.

4. Usługi PPV –  KSW 42 nie mogą zamówić Abonenci telewizji analogowej.

5. Zamówienia mogą być składane osobiście w Salonach Sprzedaży  w godzinach otwarcia Salonu
lub za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na stronie  www.asta-net.pl,  poprzez e-
bok, sms lub telefonicznie pod numerem 67 350 90 00 do godz. 22:00 dnia 27 maja 2017 r. 

6.  Aktywacja  Usługi  PPV – KSW 42  nastąpi  nie  później  niż  3  marca  2018 roku.  Dla  Zamówień
realizowanych po godz. 20.00, maksymalny czas aktywacji usługi do 45 minut.

7. Abonent, który uprzednio zamówił usługę dodatkową PPV – KSW 42 może dokonać rezygnacji z tej
usługi  najpóźniej  do  godziny  20:00,  w  dniu  3  marca  2018  roku,  telefonicznie  pod  numerem
67 350 90 00.

8.  Usługa  PPV  – KSW  42 dostępna  jest  wyłącznie  dla  osób  nieposiadających  zaległości
finansowych (dłuższych niż 30 dni) wobec ASTA-NET oraz zawierających umowę w celach
niezwiązanych z działalnością gospodarczą. 

9. Transmisja z wydarzenia może być wykorzystana przez Abonentów jedynie do własnego użytku
osobistego  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Zakazane  jest  udostępnianie  transmisji
z wydarzenia do miejsc, w których możliwy będzie ich publiczny odbiór lub w których odbiór będzie
umożliwiał uzyskiwanie komercyjnych korzyści przez użytkowników lub osoby trzecie.

10.  Przed  Zamówieniem  Usługi  PPV-  KSW  42 Abonent  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się
z niniejszym Regulaminem i Cennikiem  określonym w §3.

11.  ASTA-NET  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  treść  audycji  oraz  za  skutki  ujawnienia  treści
udostępnionych w ramach usługi osobom trzecim.

12.   Zamówienie Usługi jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Cennika usługi PPV- KSW
42.

http://www.asta-net.pl/


§3

Cennik Usługi PPV – KSW 42

1. Opłata za usługę PPV – KSW 42  wynosi – 39,99 zł brutto.

2.  Abonent,  który  zamówi  usługę  PPV  – KSW  42 jest  zobowiązany  uiścić  opłatę  za  usługę
w wysokości wskazanej w §3 pkt 1 na podstawie faktury VAT wystawionej przez ASTA-NET, w terminie
określonym na fakturze. 

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią regulację szczególną w stosunku do postanowień
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych ASTA-NET .

2.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  mają  odpowiednie
postanowienia  Regulaminu  Świadczenia  Usług  Telekomunikacyjnych  ASTA-NET przepisy  kodeksu
cywilnego oraz przepisy regulujące działalność  w dziedzinie telekomunikacji.

3.  Uczestnik  Promocji  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  postanowieniami  niniejszego  Regulaminu
i akceptuje jego treść.

_____________________________              ___________________________

                 ASTA-NET                         Uczestnik Promocji

            <<dysponent>>                                                                       (czytelny podpis)


