Szczegółowe Warunki świadczenia
Opcji dodatkowej DORCEL TV z dnia 21.06.2021 r.
Rozdział I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady udostępniania Opcji dodatkowej DORCEL TV (dalej: Szczegółowe Warunki).
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. albo
Regulaminie świadczenia usług z dnia 12 grudnia 2018 r. (dalej: Regulamin), Cenniku z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Cennik),
odrębnych Szczegółowych Warunkach, Warunkach Promocji.
3. Dostawca usług zobowiązuje się do udostępniania Opcji dodatkowej DORCEL TV (dalej: Opcja) w zakresie i na warunkach
określonych niniejszymi Szczegółowymi Warunkami, zaś Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Abonent oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią.
5. Abonent oświadcza, że jest mu znana tematyka i charakter treści udostępnianych w Opcji.
6. Abonent aktywując Opcję decyduje się w sposób świadomy i dobrowolny na odbiór treści o charakterze erotycznym.
7. Abonent przyjmuje do wiadomości, iż celem wyeliminowania możliwości korzystania z Opcji przez osoby nieuprawnione
zachodzi konieczność zabezpieczenia Usług telewizyjnych udostępnianych w Opcji kodem PIN, w ramach funkcji ochrony
rodzicielskiej.
8. Abonent oświadcza, iż w przypadku uzyskania dostępu do Usług telewizyjnych udostępnionych w Opcji przez osoby
nieuprawnione, zwalnia Dostawcę usług z odpowiedzialności mogącej być następstwem nieuprawnionego dostępu do treści
prezentowanych w Opcji przez osoby trzecie.
9. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy Opcji świadczonej w ramach niniejszych Szczegółowych Warunków.
Rozdział II. Postanowienia szczegółowe
Zamówienia Opcji dokonuje się w następujący sposób:
1) przez Klienta – przy zawarciu Umowy,
2) przez Abonenta – telefonicznie pod aktualnym numerem telefonu Biura Obsługi Klienta Dostawcy usług, bądź przy
wykorzystaniu innych form komunikacji udostępnionych przez Dostawcę usług.
Rozdział III. Opłaty
1. Opłaty za korzystanie z Opcji określone są w Tabeli 1.
Tabela 1
Opłata Uzupełniająca (dni miesiąca)
Opłata miesięczna
Opcja dodatkowa

DORCEL TV

Okres oznaczony
Umowy

Okres
nieoznaczony
Umowy

od 2 do 10

od 11 do 20

od 21 do 26

od 27
do ostatniego

15 zł

15 zł

12 zł

7 zł

3 zł

1 zł

2. Dostawca usług zastrzega sobie prawo wprowadzenia Opłat za Opcję innych niż określone w Tabeli 1, uregulowanych
w odrębnych Szczegółowych Warunkach, Warunkach Promocji.
Rozdział IV. Postanowienia końcowe
1. W nieuregulowanych niniejszymi Szczegółowymi Warunkami kwestiach zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu,
Umowy, Cennika, odrębnych Szczegółowych Warunków, Warunków Promocji.
2. Szczegółowa zawartość usług regulowanych niniejszymi Szczegółowymi Warunkami dostępna jest na stronie internetowej
Dostawcy usług oraz w Biurze Obsługi Klienta.
3. Niniejsze Szczegółowe Warunki wchodzą w życie z dniem 21 czerwca 2021 r.

