
REGULAMIN PROMOCJI SPORTOWE EMOCJE

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji jest ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile, przy ul. Podgórnej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000534131, o kapitale zakładowym 23.000.000 zł w
całości pokrytym, NIP: 764-00-01-839, REGON: 570010801, 

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1) Promocja – kampania promocyjna organizowana i  prowadzona przez Organizatora Promocji  na warunkach i  w terminach określonych w

niniejszym Regulaminie i skierowana do Abonentów Organizatora Promocji.
2) Uczestnik Promocji – każda osoba, która łącznie spełnia następujące warunki, będące warunkami korzystania z Promocji:

a) jest  pełnoletnia  oraz  posiada  miejsce  zamieszkania  w  zasięgu  sieci  telekomunikacyjnej  Organizatora  Promocji,  a  służby  techniczne
Organizatora Promocji potwierdzą, że w lokalu wskazanym przez Uczestnika Promocji istnieją możliwości techniczne świadczenia usługi
telekomunikacyjnej i nie ma przeszkód technicznych lub formalnych wykonania podłączenia, 

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) nie zalega względem Organizatora Promocji z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu,
d) jest Abonentem pakietu: WYGODNY HD, SUPER HD,
e) podpisze w trakcie obowiązywania Promocji Umowę Abonencką albo Aneks do Umowy Abonenckiej z Organizatorem Promocji w zakresie

usługi dostępu do telewizji cyfrowej, świadczonej w ramach Pakietu Sportowe Emocje. 
3. Kod PIN – osobisty numer identyfikacyjny, składający się z 4 cyfr służący do uwierzytelnienia. 
4. Innym wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się znaczenie przyjęte w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

ASTA-NET S.A.
5. Promocja obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 roku do odwołania.

§2 ZASADY PROMOCJI

1. Każdemu Uczestnikowi Promocji, który w okresie obowiązywania Promocji podpisze z Organizatorem Promocji  Umowę Abonencką/Aneks do
Umowy Abonenckiej na świadczenie usługi telewizji cyfrowej w ramach Pakietu Sportowe Emocje, przyznana zostanie preferencja (korzyść) w
postaci obniżenia opłaty aktywacyjnej pakiet do wysokości 0 zł brutto.  

2. Uczestnik  Promocji,  który  w  okresie  obowiązywania  Promocji  zawrze  z  Organizatorem  Promocji  Umowę  Abonencką/Aneks  do  Umowy
Abonenckiej na świadczenie usługi telewizji cyfrowej w ramach Pakietu Sportowe Emocje, zobowiązany będzie do uiszczania abonamentu za
usługę w zakresie Pakietu Sportowe Emocje, w wysokości określonej w cenniku promocji:

CENNIK PROMOCJI

PROMOCJA SPORTOWE EMOCJE
CENA BRUTTO MIESIĘCZNEGO ABONAMENTU ZA 

PAKIET SPORTOWE EMOCJE

w przypadku Umowy Abonenckiej/aneksu
zawartych od 01.04.2019 do 31.05.2019

19,90 zł

w przypadku Umowy Abonenckiej/aneksu
zawartych od 01.06.2019

24,90 zł

3. Umowa Abonencka/Aneks do Umowy Abonenckiej na warunkach Promocji w odniesieniu do Pakietu Sportowe Emocje, zostaje zawarta na czas
nieoznaczony  z  możliwością  jej  rozwiązania  w  zakresie  tego  Pakietu  przez  każdą  ze  stron  z  zachowaniem  jednomiesięcznego  okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym Organizator Promocji może wypowiedzieć tę Umowę w powyższym
zakresie  z  ważnych  przyczyn.  Rozwiązanie  Umowy  Abonenckiej  w  odniesieniu  do  Pakietu  Sportowe  Emocje  w  trybie  opisanym  w  zdaniu
poprzedzającym,  nie  powoduje  powstania  po  stronie  Abonenta  obowiązku  zwrotu  preferencji,  o  której  mowa  w  §  2  ust.  1  niniejszego
Regulaminu. W pozostałym zakresie rozwiązanie lub wypowiedzenie Umowy Abonenckiej regulują Umowa Abonencka i Regulamin.



§2 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

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

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

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszej Promocji, niniejszym Regulaminem, Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
ASTA-NET S.A. oraz cennikami świadczenia usług przez Organizatora Promocji oraz, że w pełni je akceptuję. 

Organizator Promocji: Uczestnik Promocji:

Zakres programowy Pakietu Sportowe Emocje obejmuje również tytuły dostępne wyłączenie dla widzów dorosłych, zawierające treści erotyczne.
Znajdują  się  one  w  odrębnym  katalogu,  do  którego  wejście  chronione  jest  kodem  CA  PIN.  Standardowy  numer  CA  PIN  to  1234.  W  celu
uniemożliwienia osobom małoletnim dostępu do programów rekomenduje się zmianę domyślnego kodu CA PIN.

Oświadczam, że:
1. Znana jest mi tematyka i charakter zamawianych programów, wchodzących w skład Pakietu Sportowe Emocje i jestem świadomy, że niektóre z

nich zawierają treści erotyczne. 
2. Jestem świadomy, że programy o treści erotycznej wchodzące w skład Pakietu Sportowe Emocje przeznaczone są wyłącznie dla osób pełnoletnich

i dostęp do nich jest zabezpieczony odpowiednim kodem PIN.
3. Przy zawarciu umowy otrzymałem/am kod PIN umożliwiający dostęp do w/w programów. 
4. Jestem świadomy, że wyłączenie odbiornika telewizyjnego, bez wyłączenia dekodera cyfrowego nie powoduje automatycznej blokady dostępu do

programów wchodzących w skład Pakietu Sportowe Emocje,  w tym programów, o których mowa w ust.  2  powyżej.  Blokada następuje  po
skutecznym wyłączeniu dekodera cyfrowego. 

5. Jestem świadomy, że każdorazowe opuszczenie kanału należącego do Pakietu Sportowe Emocje wywołuje blokadę jego dostępu. Ponowny dostęp
do tego kanału lub do innego z tego samego pakietu wymaga każdorazowo użycia kodu PIN.

6. Zobowiązuję się do ustawienia blokady rodzicielskiej odpowiednim kodem PIN na dekoderze wbudowanym w moim odbiorniku telewizyjnym w
celu zabezpieczenia przed osobami niepełnoletnimi dostępu do programów wchodzących w skład Pakietu Sportowe Emocje i jestem świadomy
konsekwencji  wynikających  z  braku  ustawienia  blokady,  tj.  iż  programy,  o  których  mowa w ust.  2  powyżej  będą  dostępne  także  dla  osób
niepełnoletnich.

7. Zobowiązuję się nie umożliwiać małoletnim dostępu do wchodzących w skład Pakietu Sportowe Emocje od wiosny programów, o których mowa
w ust. 2 powyżej, nie udostępniać małoletnim otrzymanego nr PIN i stosować inne środki uniemożliwiające dostęp małoletnim do programów
Pakietu Sportowe Emocje. 

8. Jest mi znana treść art. 200 § 3 i art. 202 Ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.97.88.553, z późn. zm). 
Art. 200 § 3 Kodeksu Karnego:
Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści
pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 202 Kodeksu Karnego: 
§ 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. (uchylony).
§  3.  Kto  w  celu  rozpowszechniania  produkuje,  utrwala  lub  sprowadza,  przechowuje  lub  posiada  albo  rozpowszechnia  lub  prezentuje  treści
pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a. Kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
§ 4b. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony
wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§  4c.  Karze  określonej  w  §  4b  podlega,  kto  w  celu  zaspokojenia  seksualnego  uczestniczy  w  prezentacji  treści  pornograficznych  z  udziałem
małoletniego.
§ 5. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstw określonych w § 1-
4b, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Organizator Promocji: Uczestnik Promocji:


