Łódź, 6 września 2019 r.
REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TRANSMISJI
„KSW 50”
prowadzonej przez
Operatora TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi w systemie Pay Per View.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem transmisji z Gali KSW 50, która odbędzie się 14 września 2019 r. zwanej w dalszej części
Regulaminu „Galą KSW” jest TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, zwana w dalszej
części „Operatorem”.
2. W ramach Gali KSW rozegrana zostanie walka wieczoru: z udziałem Phila de Fries. Transmisja z Gali KSW
poprzedzona studiem rozpocznie się 14 września 2019 r. ok. godz. 19:00.
3. Transmisja z Gali KSW zostanie przeprowadzona przez Operatora w przekazie cyfrowym w formacie
HD na kanale 499.
4. Z oferty może skorzystać każdy Abonent sieci TOYA lub sieci innych Operatorów świadczących usługę
TOYAcyfrowa TV po podpisaniu „Umowy o korzystanie z usług TOYA” zwanej dalej „Umową”, w której
abonent uzyska Dostęp do usług cyfrowych tv.
5. Warunkiem dostępu do transmisji z Gali KSW jest:
a. brak zaległości w opłatach abonamentowych na rzecz Operatora.
b. Złożenie zamówienia na uzyskanie dostępu do transmisji z Gali KSW poprzez:
• Infolinię TVK pod numerem 717 111 000 do piątku 13.09.2019 do godziny 18:00
• Infolinię, pod numerem 42 6333 888
• dekoder 3G/3G PVR (zatwierdzenie zamówienia wymaga użycia kodu PIN)
• lokalne Biuro Obsługi Abonenta.
6. Zamówienia można składać do 14 września 2019 r. do momentu rozpoczęcia walki wieczoru.
7. Dla Abonentów, którzy złożą Zamówienie, sygnał zostanie odkodowany w przeciągu 10 minut, jednakże
nie wcześniej, niż 14 września 2019 r . o godzinie 19:00.
8. W przypadku braku dostępu do transmisji, Abonent powinien zgłosić reklamację najpóźniej do godz. 19:30
14 września 2019 r. a w przypadku złożenia zamówienia po godz.19:30, w przeciągu kolejnych 20 minut.
9. Za dostęp do transmisji z Gali KSW, Abonent zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Operatora jednorazowej
opłaty, która zostanie umieszczona na fakturze za usługi TOYA w październiku 2019 r. i przesłana Pocztą
lub dla Abonentów korzystających z ekoFaktury, dostarczona w formie elektronicznej w wysokości 40,00
złotych (brutto).
10.Złożenie Zamówienia po rozpoczęciu Gali KSW nie zwalnia Abonenta od wniesienia Opłaty za transmisję
w pełnej wysokości.
11.W przypadku gdy Gala KSW nie odbędzie się lub w ramach Gali nie odbędzie się walka z udziałem Phila
de Fries opłata nie zostanie naliczona przez Operatora.
12.Abonent zobowiązuje się do nierozpowszechniania publicznego transmisji z Gali KSW i wykorzystania tych
materiałów wyłącznie do swego użytku osobistego na terytorium Polski.
W przypadku nagrania Gali KSW na Urządzenie Dostępowe dostępne jest ono maksymalnie do końca
miesiąca, w którym odbyło się wydarzenie.
13.Pozostałe opłaty za dostęp do usług cyfrowych i pakiety programowe nie ulegają zmianie i są zgodne
z
bieżącym „Cennikiem usług TOYA” i zawartą Umową.
14.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Umowy oraz
„Regulaminu korzystania z usług TOYA”.

