
ZAMÓWIENIE Usługi KSW 40

Dane Abonenta:

Nr Klienta […..]
…..........................
ul. …..............
05-850 Ożarów Maz. 
Karta: …....................................

Zamawiam Usługę KSW 40 z jednorazową opłatą abonamentową 37,00 zł (47,00 zł dla zamówień złożonych w
dniach 21 i 22.10.2017). Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Świadczenia Usługi KSW 40.
Zgadzam się na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz
zostałem poinformowany o braku możliwości odstąpienia od umowy po jej wykonaniu.

OPERATOR ............................................... ABONENT ...............................................

Regulamin Świadczenia Usługi  KSW 40

§ 1
Definicje

Użyte w dalszej części terminy oznaczają:
Operator: STANSAT Stanisław Grzesik z siedzibą przy ul. Poznańskiej 127a, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
Regulamin:  Regulamin Świadczenia Usługi KSW 40.
Usługa  –  Usługa  cyfrowego  rozprowadzania  przez  Operatora  kanału  telewizyjnego,  zawierającego  programy
sportowe obejmujące relacje z gali pod nazwą KSW 40.
Rozpoczęcie świadczenia usługi – termin (data i godzina) rozpoczęcia transmisji 22.10.2017 r. godz. 19:00.

§ 2
Warunki świadczenia Usługi

1. Regulamin Usługi wchodzi w życie z dniem 10.10.2017 r. i obowiązuje do 24.10.2017 r.
2. Z Usługi mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe w zasięgu Sieci, na obszarach których, ze

względów technicznych, możliwe jest korzystanie z Usług Operatora, które od dnia skorzystania z Usługi, w
wyniku  zawarcia  Umowy  w  zakresie  świadczenia  usługi  Telewizji  cyfrowej  lub  zmiany  warunków
dotychczasowej, korzystający z dowolnego pakietu Telewizji cyfrowej, staną się Abonentami korzystającymi z
Usługi, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Usługi i opłacą abonament za Usługę.

3. W ramach Usługi Operator gwarantuje dostęp do programu KSW 40.
4. Abonent jest uprawniony do korzystania z Usługi wyłącznie do własnego użytku osobistego, niemającego

charakteru zarobkowego, bez prawa dalszego rozpowszechniania i udostępniania.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść, charakter, formę programów i materiałów udostępnionych w

Usłudze oraz niezależne od Operatora techniczne zmiany systemów nadawania, w wyniku których doszłoby
do braku odbioru sygnału telewizyjnego lub zmiany jego zasięgu oraz zaprzestania nadawania programów
telewizyjnych Usługi przez nadawców.

6. Kanał z transmisją gali KSW 40 uruchomiony jest czasowo i po zakończeniu gali będzie niedostępny.
7. Abonentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy lub dokonanej zmiany warunków umowy,

za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie lub przy użyciu poczty
elektronicznej, z chwilą Rozpoczęcia Świadczenia Usługi przez Operatora (22.10.2017 r. o godzinie 19:00),
zgodnie z warunkami umowy lub zgodnie ze zmienionymi warunkami umowy.

8. W przypadku zmiany terminu Rozpoczęcia Świadczenia Usługi,  niezależnego od Operatora,  nowy termin
Rozpoczęcia  Świadczenia  Usługi  opublikowany  zostanie  na  stronie  internetowej  Operatora,  tj.
www.stansat.pl, niezależnie od innych form informowania o tej zmianie, np. przez nadawcę.

§ 3
Postanowienia końcowe

W sprawach  nieuregulowanych  niniejszym Regulaminem  Usługi  zastosowanie  mają  odpowiednie  postanowienia
Umowy Abonenckiej i  Regulaminów Umowy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy regulujące działalność w
dziedzinie telekomunikacji oraz radiofonii i telewizji.
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