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Regulamin oraz cennik usługi: 

KSW 58 
 
§1 [Postanowienia ogólne] 

1.  Niniejszy Regulamin oraz Cennik usługi KSW 58 określa zasady korzystania z usługi KSW 58  w Sieci tvk Operatora. 

2.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie oraz Cenniku świadczenie usługi KSW 58 podlega zasadom 
opisanym w Umowie abonenckiej oraz w Regulaminie świadczenia usług radia i telewizji Operatora (dotyczy to również 
opisanego tam prawa odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość). Wszystkie pojęcia pisane wielką 
literą posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia usług radia i telewizji.  

§2 [KSW 58] 

1. Usługa KSW 58 to jednorazowa usługa dodatkowa, która zapewnia dostęp do zakodowanej transmisji w czasie 
rzeczywistym („na żywo”) z wydarzenia sportowego, które będzie miało miejsce w dniu 30 stycznia 2021 r.  

2. Transmisja z wydarzenia zostanie udostępniona przez PROMAX w formacie HD na kanale 500. 

3. Usługę mogą zamówić Abonenci PROMAX korzystający z usługi dostępu do telewizji cyfrowej w Pakiecie Podstawowym HD 
(pakiet telewizji cyfrowej) lub wyższym (pakiety HD). Usługa dostępna będzie wyłącznie dla Abonentów posiadających 
aktywny dekoder HD lub moduł CAM. 

4. Zamówienia mogą być składane osobiście w Biurze Obsługi Abonenta, telefonicznie pod numerem 62 735 31 11 lub drogą 
elektroniczną, poprzez elektroniczne Biuro Obsługi Abonenta ePROMAX*. Zamówienia telefoniczne będą przyjmowane do 
godziny 14:00 dn. 30 stycznia 2021 r., w Biurach Obsługi Abonenta będą przyjmowane do godz. 17:00 dn.  
29 stycznia 2021 r. Zamówienia złożone poprzez elektroniczne Biuro Obsługi Abonenta ePROMAX będą obsługiwane do 
godz. 21:00 dnia 30 stycznia 2021 r.  

5. Usługa dostępna jest wyłącznie dla osób fizycznych nieposiadających zaległości finansowych wobec Operatora oraz 
zawierających umowę w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.  

6. Transmisja z wydarzenia może być wykorzystana przez Abonentów jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zakazane jest publiczne udostępnianie transmisji w jakiejkolwiek formie lub inne jej 
wykorzystanie dla celów komercyjnych. 

7. Przed Zamówieniem Usługi, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz cennikiem usługi dostępnym 
na stronie www.promax.media.pl lub w Biurach Obsługi Abonenta PROMAX. 

8. Zamówienie Usługi jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz cennika usługi. 

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2021 roku. 

  

§3 [Cennik Usługi KSW 58] 

1. Opłata za usługę KSW 58: 
 

 Zamówienie przez ePROMAX: 40 zł brutto.  
 Zamówienie składane osobiście, telefonicznie:  45 zł brutto. 

 

Abonent, który zamówi usługę KSW 58 jest zobowiązany uiścić opłatę za usługę w wysokości wskazanej w §3 pkt 1 na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez Operatora. Termin płatności upływa 15.02.2021 roku. 

 
 

 
Nr klienta ……………………………..              Nr umowy  ………………………………………. 
 
Adres świadczenia usługi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ----------------------------------------------------  -------------------------------------------- 
 Data i czytelny podpis Abonenta Podpis Przedstawiciela Operatora 
 
*W zależności od możliwości technicznych.  

mailto:biuro@promax.media.pl

