Warunki dostępu do Wydarzenia PPV:

Gala "Konfrontacja Sztuk Walki 47”
w ramach Usługi PPV świadczonej przez Multimedia Polska S.A z siedzibą w Gdyni
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Postanowienia ogólne
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Wydarzeniem jest Gala „Konfrontacja Sztuk Walki 47” (Gala „KSW 47”) obejmująca główną walkę wieczoru z udziałem Mariusza
Pudzianowskiego oraz pojedynki innych par zawodników, zwana w dalszej części Wydarzeniem.
Wydarzenie dostępne jest w ramach Usługi PPV świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341) przy ulicy
Tadeusza Wendy 7/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON:
190007345, NIP: 586-10-44-881, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 91 764 808 PLN, zwaną dalej Operatorem.
Dostęp do Wydarzenia może zamówić osoba fizyczna, działająca w charakterze konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.), będąca Abonentem Usługi Radia
i Telewizji Kablowej świadczonej w sposób cyfrowy (Digital TV) albo Usługi Radia i Telewizji Kablowej świadczonej w sposób
cyfrowy (Digital TV) w technologii IPTV albo Usługi Radia i Telewizji Kablowej IPTV Operatora, która ponadto korzysta
z dekodera Operatora umożliwiającego odbiór transmisji Wydarzenia w jakości HD.
Zamówienie można złożyć na piśmie w BOK Operatora, a także za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj.
telefonicznie w Call Center Operatora lub za pomocą funkcji dekodera STB (poprzez zalogowanie się do profilu i podanie nr PIN
przez Abonenta) lub za pomocą platformy e-BOK Operatora.
Transmisja Wydarzenia odbędzie się w dniu 23 marca 2019 r., od godziny 19:00.
Transmisja Wydarzenia dostępna będzie na kanale 99 dekodera Operatora. Usługa dostępna jest w granicach możliwości
technicznych dekodera i Sieci Operatora.
Jednorazowa opłata za dostęp do Wydarzenia wynosi 39,99 zł 1).
Odwołanie transmisji Wydarzenia lub zmiana terminu lub przerwanie transmisji Wydarzenia może nastąpić wyłącznie
z przyczyn niezależnych od Operatora, w tym odwołania głównej walki wieczoru z udziałem Mariusza Pudzianowskiego..
Operator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówień na dostęp do Wydarzenia składanych na 1 (jedną) godzinę przed
planowanym rozpoczęciem transmisji Wydarzenia lub później.
Opłata za dostęp do Wydarzenia nie zostanie naliczona:
a)
w przypadku odwołania transmisji Wydarzenia lub zmiany terminu transmisji Wydarzenia lub odwołania głównej walki
wieczoru z udziałem Mariusza Pudzianowskiego i niewyznaczenia zastępcy, z przyczyn niezależnych od Operatora;
b)
w przypadku braku realizacji zamówienia na dostęp do Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Operatora.
Operatorowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia i realizacji zamówienia na dostęp do Wydarzenia jeżeli Abonent ma zaległości
we wnoszeniu opłat za usługi świadczone przez Operatora.
Abonent jest zobowiązany korzystać z dostępu do Wydarzenia wyłącznie dla zaspokojenia własnych potrzeb (na własny użytek).
Zabronione jest korzystanie z dostępu do Wydarzenia (bezpośrednio lub pośrednio) w celach komercyjnych lub zarobkowych,
w tym również w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Uczestnik nie ma prawa rozprowadzać sygnału Wydarzenia na rzecz
osób trzecich ani udostępniać dostępu do Wydarzenia poza Lokalem wskazanym w Umowie Abonenckiej albo w Umowie
Abonenckiej w Promocji albo w Umowie Abonenckiej o świadczenie Usługi Radia i Telewizji Kablowej, do której zawarto Aneks do
Umowy Abonenckiej albo Aneks do Umowy Abonenckiej w Promocji lub w miejscach, w których możliwy będzie jego publiczny
odbiór lub w miejscach zbiorowych spotkań. Uczestnik nie ma również prawa udostępniać dostępu do Wydarzenia w pokojach
hotelowych lub pokojach innych podobnych zakładów przeznaczonych do czasowego pobytu gości (tj. zapewnienia im noclegu
i zamieszkania) lub w lokalu, do którego dostęp osób jest nieograniczony (w tym lokal gastronomiczny, sklep, gabinet lekarski,
zakład kosmetyczny, zakład fryzjerski). Abonent jest ponadto zobowiązany nie umożliwiać osiągania korzyści z dostępu do
Wydarzenia przez osoby trzecie. W przypadku stwierdzenia przez Operatora naruszenia któregokolwiek z ww. zobowiązań,
Operator jest uprawniony do rozwiązania Umowy Abonenckiej albo Umowy Abonenckiej w Promocji albo Umowy Abonenckiej
o świadczenie Usługi Radia i Telewizji Kablowej, do której zawarto Aneks do Umowy Abonenckiej – w Promocji albo Aneks do
Umowy Abonenckiej, w ramach której Abonent uzyskał dostęp do Wydarzenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w trybie
wskazanym w Regulaminie Świadczenia Usługi Radia i Telewizji Kablowej przez Operatora.
§2
Postanowienia końcowe

Warunki dostępu do Wydarzenia są dostępne w siedzibie oraz w Biurach Obsługi Klienta Operatora, a ponadto za pomocą środków
porozumiewania się na odległość, tj. w Call Center Operatora oraz za pomocą funkcji dekodera i platformy e-BOK Operatora.
1)

Podana kwota jest wartością brutto (z uwzględnieniem VAT).

Wypełnić w przypadku Abonenta, który zamawia dostęp do Wydarzenia w Biurze Obsługi Klienta Operatora
(nie dotyczy przypadków zamówienia dostępu do Wydarzenia w trybie na odległość).
Zamawiam dostęp do Wydarzenia - Gala „Konfrontacja Sztuk Walki 47” (Gala „KSW 47”).
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszych Warunków dostępu do Wydarzenia, akceptuję ich postanowienia i potwierdzam
odbiór jednego ich egzemplarza.
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imię i nazwisko Abonenta

Data i podpis Abonenta: ………………………………………………………………..………………………………………

adres Abonenta

