Regulamin świadczenia przez ITI Neovision S.A. Pakietu MAX w zestawie
z dekoderem
(obowiązuje od 4 czerwca 2018 r.)

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Pakiet MAX w zestawie z dekoderem jest świadczony przez Okres Korzystania wynoszący 90 dni od
momentu aktywacji. Pakiet MAX traci ważność 31.12.2019 r., więc zalecane jest dokonanie aktywacji
odpowiednio wcześniej, żeby móc w pełni go wykorzystać.
Aby aktywować Pakiet MAX, należy zarejestrować się w serwisie player.pl oraz założyć Konto TVN zgodnie
z Regulaminem serwisu internetowego TVN, który jest dostępny na stronie internetowej
https://sklep.player.pl/. Następnie Użytkownik musi uzupełnić dane osobowe wymagane przez Usługodawcę
w związku z obowiązkami Usługodawcy wynikającymi z zawartych umów licencyjnych, a następnie
postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora w trakcie pierwszego uruchomienia
dekodera i logowania się do serwisu player.pl. Jeżeli Użytkownik posiada aktywne konto w serwisie player.pl,
to nie musi rejestrować nowego.
Szczegółowa informacja o kanałach wchodzących w skład Pakietu MAX jest wskazana w Sklepie Player.pl oraz
w przypadku zawarcia Umowy na odległość w potwierdzeniu wysyłanym Użytkownikowi za pomocą
wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta
TVN.
Po wykorzystaniu Pakietu MAX Użytkownik może wykupić dowolne Usługi dostępne zgodnie z aktualną ofertą
programową na stronie player.pl/playerplus.
Usługodawca świadczy Pakiet MAX zgodnie z niniejszym Regulaminem (dalej jako: „Regulamin Pakietu MAX
z dekoderem”) i Regulaminem świadczenia Usług przez ITI Neovision S.A. w Sklepie Player.pl (dalej jako:
„Regulamin”). Użytkownik jest zobowiązany do ich przestrzegania.
Wyrażenia napisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie Pakietu MAX z dekoderem
posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie.
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Pakietu MAX z dekoderem zastosowanie znajdują
postanowienia Regulaminu.
W przypadku kolizji między postanowieniami zawartymi w Regulaminie, a postanowieniami zawartymi
w Regulaminie Pakietu MAX z dekoderem, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Pakietu MAX
z dekoderem.
Usługodawca zastrzega możliwość odwołania Regulaminu Pakietu MAX z dekoderem, z zachowaniem praw
i obowiązków nabytych przez Użytkowników przed jego odwołaniem. Przedmiotowa informacja zostanie
podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej: https://player.pl/playerplus lub
Aplikacji Mobilnej bądź w inny stosowny sposób.
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