Szczegółowe Warunki świadczenia
Opcji dodatkowej Eleven Sports Pro z dnia 3.12.2016 r.
Rozdział I. Postanowienia ogólne
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Niniejszy dokument określa warunki i zasady udostępniania Opcji dodatkowej Eleven Sports Pro (dalej: Szczegółowe
Warunki).
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. (dalej: Regulamin), Cenniku z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Cennik), Szczegółowych Warunkach
świadczenia Pakietu Premium Sport Pro z dnia 22 grudnia 2014 r., odrębnych Szczegółowych Warunkach, Warunkach
Promocji.
Oferta objęta niniejszymi Szczegółowymi Warunkami uprawnia Abonenta do korzystania z usług Dostawcy usług na
zasadzie dozwolonego prywatnego użytku, o którym mowa w Regulaminie w pełnym zakresie usług będących
przedmiotem Umowy oraz do publicznego ich udostępniania osobom korzystającym z usług Abonenta w ramach
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dalej: Zbiorowe korzystanie) w zakresie usług określnych
w niniejszych Szczegółowych Warunkach.
Abonent zobowiązuje się do korzystania z usług Dostawcy usług w ramach dozwolonego prywatnego użytku oraz
w celu Zbiorowego korzystania.
Dostawca usług zobowiązuje się do udostępniania Opcji dodatkowej Eleven Sports Pro (dalej: Opcja) w zakresie i na
warunkach określonych niniejszymi Szczegółowymi Warunkami, zaś Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Opcja świadczona w ramach niniejszych Szczegółowych Warunków jest dostępna wyłącznie dla Abonentów
korzystających z Pakietu Premium Sport Pro.
Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zmian nazw produktów i Usług telewizyjnych będących w ofercie Dostawcy
usług określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach, co nie będzie stanowić zmiany Umowy.

Rozdział II. Postanowienia szczegółowe
Abonent zobowiązuje się do odbioru wyłącznie programów, stanowiących skład oferty objętej niniejszymi Szczegółowymi
Warunkami oraz Szczegółowymi Warunkami świadczenia Pakietu Premium Sport Pro z dnia 22 grudnia 2014 r.
i gwarantuje, że w żadnym przypadku Zbiorowe korzystanie nie obejmie jakiegokolwiek innego programu, dostępnego
przy wykorzystaniu Sprzętu udostępnionego Abonentowi.

Rozdział III. Programy
1.

W związku ze Zbiorowym korzystaniem, Abonent zobowiązuje się uiszczać, jeżeli obowiązek taki wynika
z obowiązujących przepisów prawa, wszelkie wynagrodzenia wynikające z praw autorskich i praw pokrewnych
przysługujące twórcom, artystom wykonawcom i innym upoważnionym osobom lub organizacjom zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.
2. Abonent nie będzie nagrywać lub w inny sposób kopiować, przerabiać albo rozpowszechniać programów, audycji ani
żadnej ich części w innym celu niż określony w niniejszych Szczegółowych Warunkach.
3. Abonent nie upoważni żadnej osoby trzeciej do rozpowszechniania, rozprowadzania, kopiowania, przerabiania lub
innego nieuprawnionego wykorzystywania programów, audycji ani jakiejkolwiek ich części.
4. Abonent jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia właściwej ochrony praw autorskich
lub praw pokrewnych przysługujących Dostawcy usług oraz twórcom i wykonawcom poszczególnych audycji
wchodzących w skład programów.

Rozdział IV. Opłaty
1.

Opłaty za korzystanie z Opcji określone są w Tabeli 1.

Tabela 1
Opcja dodatkowa

Eleven Sports Pro

Opłata miesięczna

50,00 zł
(bez podatku VAT)

Opłata Uzupełniająca (dni miesiąca)
od 2 do 10

od 11 do 20

od 21 do 26

od 27
do ostatniego

41,00 zł
(bez podatku VAT)

25,00 zł
(bez podatku VAT)

12,00 zł
(bez podatku VAT)

4,00 zł
(bez podatku VAT)

2. Dostawca usług zastrzega sobie prawo wprowadzenia Opłat za Opcję innych niż określone w Tabeli 1, uregulowanych
w odrębnych Szczegółowych Warunkach, Warunkach Promocji.

Rozdział V. Postanowienia końcowe
1.

W nieuregulowanych niniejszymi Szczegółowymi Warunkami kwestiach zastosowanie będą miały postanowienia
Regulaminu, Umowy, Cennika, Szczegółowych warunkach świadczenia Pakietu Premium Sport Pro z dnia
22 grudnia 2014 r., 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 zostały wydane w oparciu o Regulamin, wchodzą w życie z dniem 3 grudnia 2016 r. na
zasadach określonych w Regulaminie.

