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§ 1 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem PPV”, określa zasady świadczenia 
przez spółkę INEA S.A. z siedzibą przy ulicy ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 
Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056936, o 
kapitale zakładowym (w pełni opłaconym) 697.600,00 zł, posługującą się numerem 
NIP 779-10-02-618, zwaną dalej „Dostawcą usług”, usług odpłatnego 
udostępnienia audycji. 

§ 2 
1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin PPV”) oznaczają: 
„Użytkownik” – podmiot, który jest Klientem Dostawcy usług w zakresie Usług oraz 
ma możliwość korzystania z Usług PPV; „Usługi” – usługi rozprowadzania drogą 
kablową programów radiowych i telewizyjnych świadczone przez Dostawcę usług; 
„Usługa PPV” – usługa dodatkowa do Usług (tzw. pay-per-view), polegająca na 
udostępnieniu Użytkownikowi w czasie rzeczywistym („na żywo”) zamówionej 
przez Użytkownika Audycji; „Audycja” – kodowana transmisja gali KSW 52 w dniu 
07 grudnia 2019 roku w Gliwicach (Polska), począwszy od godziny 19:00 (czas 

rozpoczęcia transmisji może ulec przesunięciu), udostępniana Użytkownikowi na 
jego zamówienie w ramach Usługi PPV; „Opłata PPV” – jednorazowa opłata za 
udostępnienie Audycji; 
2. Regulamin PPV jest regulaminem szczególnym w stosunku do Regulaminu 
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dostawcy usług. Pojęcia pisane wielką 
literą, a niezdefiniowane w Regulaminie PPV, mają znaczenie nadane im w 
Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych bądź w Umowie 
abonenckiej Dostawcy usług. 

§ 3 
1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie PPV obowiązuje Regulamin 
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.  
2. W przypadku Usług PPV będących usługami świadczonymi drogą elektroniczną, 
Regulamin PPV oraz Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 
stanowią regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. nr 144, poz. 1204). 
3. Dostawca usług może przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z Umowy 
abonenckiej i Regulaminu PPV posługiwać się osobami trzecimi. 
 

§ 4 
1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z Usług PPV jest zapoznanie się 
z Regulaminem PPV oraz dokonanie zamówienia Audycji.  
2. Złożenie przez Użytkownika zamówienia na Audycję jest równoznaczne 
z zapoznaniem się z postanowieniami Regulaminu PPV oraz ich akceptacją. 

§ 5 

1. Użytkownik może korzystać z Usługi PPV wyłącznie w zakresie własnego użytku 
osobistego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakazane jest kopiowanie 
Audycji oraz rozpowszechnianie Audycji w jakiejkolwiek formie.  
2. W przypadku powzięcia przez Dostawcę usług wiarygodnej informacji, że 
Użytkownik nie stosuje się do postanowień ust. 1 powyżej lub narusza 
obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa własności intelektualnej osób trzecich, 
Dostawca usług ma prawo zawiesić świadczenie Usług PPV, po uprzednim 
poinformowaniu Użytkownika o tym fakcie. 
 
 

§ 6 
1. Zamówienia na udostępnienie Audycji Użytkownik może złożyć poprzez 
a) wysłanie wiadomości tekstowej SMS pod numer podany w EPG o treści 
wskazanej przez Dostawcę usług; 
b) drogą telefoniczną poprzez Kanał dostępu INEA – Kanał Call Center; 
c) drogą elektroniczną poprzez Kanał dostępu INEA – Kanał eBOA/Moja INEA; 
d) bezpośrednio z dekodera HIWAY TV.  
Autoryzacja Użytkownika może przebiegać w oparciu o Numer IDK i Hasło dostępu 
przydzielone Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Kanałów dostępu INEA 
lub numeru karty dekodera, poprzez który ma być odebrana Audycja, w przypadku 
zamówień złożonych poprzez wysłanie wiadomości SMS. Zamówienie złożone 
07 grudnia 2019 r. po godz. 19:00 nie gwarantuje dostępu lub pełnego dostępu do 
Audycji, a tym samym następuje na ryzyko Użytkownika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
2. Dostawca usług potwierdzi Użytkownikowi prawo dostępu do Audycji poprzez 
umieszczenie na kanale, o którym mowa w pkt. 3 poniżej, planszy informacyjnej w 
okresie 30 minut od złożenia Zamówienia. W przypadku braku planszy Użytkownik 
zobowiązany jest poinformować Dostawcę usług telefonicznie pod numerem   
61 225 99 99,  nie później jednak, niż przed rozpoczęciem Audycji. 
3. Rozpoczęcie świadczenia Usług PPV nastąpi niezwłocznie po złożeniu 
zamówienia. Audycja dostępna będzie na kanale 550 w formacie HD.  
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika 
umowy z Dostawcą usług w zakresie udostępnienia Audycji w ramach Usługi PPV. 
 
 

§ 7 
1. Dostawca usług ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Usług PPV na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 
2. W przypadku, gdy niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Usług PPV przez 
Dostawcę usług skutkować będzie brakiem dostępu do Audycji w dniu transmisji, 
Użytkownik będzie uprawniony do uchylenia się od uiszczenia Opłaty PPV. 
3. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za treść Audycji, ograniczenie 
czasowe Audycji będące skutkiem złożenia zamówienia po rozpoczęciu Audycji, a 
także niemożność odtworzenia Audycji będącą skutkiem niedostosowania 
Odbiorników Klienta do korzystania z Usług PPV lub nieosiągnięcia przez sprzęt, 
oprogramowanie lub usługi, które nie są dostarczone przez Dostawcę usług, 
parametrów technicznych wymaganych dla skorzystania z Usług PPV. 
 
 

§ 8 
1. Opłata PPV za udostępnienie Audycji wynosi 39,90 zł brutto. 
2. Użytkownik jest zobowiązany uiścić Opłatę PPV należną z tytułu udostępnienia 
Audycji w danym Okresie rozliczeniowym z dołu, na podstawie rachunku 
dostarczonego przez Dostawcę usług po zakończeniu danego Okresu 
rozliczeniowego, wraz z płatnością za Usługi. 
3. Złożenie przez Użytkownika zamówienia na Audycję zgodnie z § 6 ust. 1 
Regulaminu PPV jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obciążenie 
Użytkownika Opłatą PPV. 
 
 

§ 9 
Do składania i rozpatrywania reklamacji w zakresie Usług PPV stosuje się 
postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. 
 
 

§ 10 
Wszelkie czynności faktyczne i prawne dokonywane przez Użytkownika bądź 
Dostawcę usług, a także inne zdarzenia określone w Regulaminie Świadczenia 
Usług Telekomunikacyjnych, odnoszące się do Usług skutkują odpowiednio 
względem Usług PPV z zastrzeżeniem odmiennych zapisów Regulaminu PPV. W 
szczególności świadczenie Usług PPV zostaje zawieszone w okresie zawieszenia 
świadczenia Usług na podstawie Regulaminu Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ZASADY OGÓLNE 

USŁUGI PPV 

 ZAMÓWIENIA. ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUGI  

Data i czytelny podpis Klienta Dostawca Usług 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY USŁUGI 

OPŁATA ZA USŁUGĘ PPV 

POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


