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Szczegółowe Warunki testowego świadczenia  
serwisu CANAL+ SPORT ONLINE z dnia 22.12.2014 r.  
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady nieodpłatnego, testowego udostępnienia serwisu CANAL+ SPORT ONLINE 
(dalej: serwis CANAL+ SPORT ONLINE). 

2. Dostawca usług w ramach serwisu CANAL+ SPORT ONLINE zapewnia Abonentom testowy dostęp do wybranych usług (w tym 
Usług telewizyjnych), w szczególności do transmisji na żywo rozgrywek polskiej Ekstraklasy oraz innych dyscyplin sportowych 
oferowanych przez Dostawcę usług. 

3. Warunkiem skorzystania/korzystania przez Abonenta z serwisu CANAL+ SPORT ONLINE jest spełnienie przez Abonenta 
kryteriów każdorazowo określanych przez Dostawcę usług, dostępnych w Biurze Obsługi Klienta. W szczególności warunkami 
korzystania z serwisu CANAL+ SPORT ONLINE są: 
1) bycie Abonentem Dostawcy usług, 
2) posiadanie technicznie przystosowanego Sprzętu z dostępem do Internetu (dalej: Sprzęt/Urządzenie mobilne), 
3)  posiadanie dla wskazanej Umowy aktywnego kanału CANAL+ SPORT HD. 

4. Korzystanie z serwisu CANAL+ SPORT ONLINE nie jest związane z zagrożeniami dla Abonenta.  
5. Dostępność serwisu CANAL+ SPORT ONLINE uzależniona jest od spełnienia przez Abonenta niezbędnych wymagań 

technicznych, dostępnych w Biurze Obsługi Klienta, w szczególności może wymagać rejestracji Sprzętu/Urządzenia 
mobilnego oraz zapewnienia stałego dostępu do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 1 Mbps. 

 
Rozdział II. Postanowienia końcowe 

1. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia/modyfikacji usług dostępnych w serwisie CANAL+ 
SPORT ONLINE w dowolnym momencie. 

2. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia serwisu CANAL+ SPORT ONLINE w dowolnym 
momencie. 

3. W ramach jednej Umowy Abonent może korzystać z serwisu CANAL+ SPORT ONLINE na dwóch Urządzeniach mobilnych z 
zastrzeżeniem, że w przypadku próby korzystania z serwisu CANAL+ SPORT ONLINE jednocześnie na dwóch Urządzeniach 
mobilnych może nastąpić ograniczenie możliwości korzystania z serwisu CANAL+ SPORT ONLINE. 

4. Liczba Urządzeń mobilnych, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może ulec zwiększeniu w zależności od pojawiających 
się możliwości technologicznych. 

5. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do odmowy Aktywacji serwisu CANAL+ SPORT ONLINE w przypadku zalegania przez 
Abonent z Opłatami z tytułu korzystania z usług Dostawcy usług do czasu uregulowania Opłat. 

6. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zmiany/uchylenia niniejszych Szczegółowych Warunków w dowolnym momencie. 
7. Zmiana/uchylenie niniejszych Szczegółowych Warunków, modyfikacja zakresu świadczonych usług w ramach serwisu CANAL+ 

SPORT ONLINE, zaprzestanie świadczenia usług dostępnych w serwisie CANAL+ SPORT ONLINE, zaprzestanie świadczenia 
serwisu CANAL+ SPORT ONLINE, nie stanową zmiany Umowy zawartej z Abonentem. 

8. Treści udostępniane w serwisie CANAL+ SPORT ONLINE chronione są prawem autorskim. Korzystanie z nich ograniczone jest 
tylko do dozwolonego użytku własnego i nie mogą być one rozpowszechniane (w tym publicznie), przetwarzane, kopiowane, 
utrwalane lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane niezgodnie z prawem. 

9. O zmianie/uchyleniu niniejszych Szczegółowych Warunków, modyfikacji zakresu świadczonych usług w ramach serwisu 
CANAL+ SPORT ONLINE, zaprzestaniu świadczenia usług dostępnych w serwisie CANAL+ SPORT ONLINE, zaprzestaniu 
świadczenia serwisu CANAL+ SPORT ONLINE, Dostawca usług poinformuje niezwłocznie Abonentów poprzez podanie 
informacji do publicznej wiadomości, w szczególności Dostawca usług zamieści stosowny komunikat na stronie internetowej 
Dostawcy usług. 

10. W nieuregulowanych niniejszymi Szczegółowymi Warunkami kwestiach zastosowanie będą miały postanowienia Umowy, 
Regulaminu świadczenia usług z dnia 22 grudnia 2014 r., Cennika z dnia 22 grudnia 2014 r., odrębnych Szczegółowych 
Warunków, Warunków Promocji. 

11. Niniejsze Szczegółowe Warunki zostały wydane w oparciu o Regulamin świadczenia usług z dnia 22 grudnia 2014 r. i wchodzą 
w życie z dniem 22 grudnia 2014 r. na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług z dnia 22 grudnia 2014 r. 

 
 
 


