WARUNKI ZAMÓWIENIA
1.

Abonent zamawia kodowaną, dodatkowo płatną Opcję Dodatkową o nazwie:
Relaxxx, w skład której wchodzą następujące programy telewizyjne, dostępne jedynie we francuskiej
wersji językowej: XXL (program erotyczny, dostępny po godzinie 23:00 i przeznaczony wyłącznie
dla widzów dorosłych), AB Moteurs (program o tematyce motoryzacyjnej), Chasse et Peche (program
o tematyce wędkarskiej i łowieckiej).
Opłata Miesięczna za odbiór tej Opcji wynosi 21 zł.

2.

Abonent oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, jest mu znana tematyka oraz charakter wybranej Opcji
i jest świadomy, iż zawiera on śmiałe sceny erotyczne oraz treści, które mogą być odbierane jako
pornograficzne. Abonent decyduje się tym samym, w sposób świadomy i dobrowolny, na odbiór treści
o takim charakterze.
3. Abonent przyjmuje do wiadomości, iż program przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich w przypadku Dekoderów HD lub PVR HD udostępnianych przez Operatora CYFRY+ - podlega
zabezpieczeniu poprzez funkcję Kontrola Rodzicielska - Blokada Kanału (podwójne kodowanie)
przed osobami niepełnoletnimi i nie zainteresowanymi jego odbiorem.
4. Abonent oświadcza, iż znane mu są zasady i sposób zabezpieczenia dostępu do programów
w ramach funkcji Kontrola Rodzicielska będącej elementem oprogramowania Dekoderów
udostępnianych Abonentom przez Operatora CYFRY+.
5. Abonent zobowiązuje się korzystać z programu przeznaczonego dla osób pełnoletnich wyłącznie
do osobistego użytku. W przypadku uzyskania dostępu do tego programu przez osoby niepełnoletnie
lub osoby, które nie życzą sobie odbioru tego programu (włącznie z osobami wspólnie z Abonentem
zamieszkującymi), Abonent zwalnia Operatora CYFRY+ z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
6. Zamówienie na Opcję określoną w pkt. 1 ("Zamówienie") może złożyć tylko osoba pełnoletnia będąca
Abonentem.
7. Zamówienie uznaje się za złożone w chwili złożenia i akceptacji przez Abonenta za pośrednictwem
Centrum Telefonicznego Abonentów CYFRY+ Zamówienia stanowiącego Aneks do Umowy.
8. Abonent uzyskuje możliwość odbioru Opcji określonej w pkt. 1, zgodnie z zaakceptowanym
Zamówieniem.
9. Opcja określona w pkt. 1 jest Opcją Dodatkową w rozumieniu Umowy o Abonament oraz Regulaminu
Umowy o Abonament dostępną przy użyciu Dekodera HD lub Dekodera HD PVR.
10. Operatorowi CYFRY+, niezależnie od uprawnień wynikających z Regulaminu Umowy o Abonament,
przysługuje prawo wycofania Opcji określonej w pkt. 1, w trybie natychmiastowym, w przypadku: (a)
zaprzestania nadawania któregokolwiek z programów wchodzących w skład tej Opcji przez ich
nadawcę, (b) konieczności zaprzestania dystrybucji tej Opcji z przyczyn wywołanych decyzją
właściwego organu władzy państwowej, orzeczeniem sądu lub innego właściwego organu, bądź
wskutek postępowania wszczętego przez taki organ, (c) podania przez zamawiającego
nieprawdziwych danych, w szczególności jeżeli zamawiający okaże się osobą niepełnoletnią,
a w przypadku płatności przy użyciu Karty Płatniczej lub innej formy zapłaty wynikającej
z obowiązującej oferty - również jeżeli podane dane uniemożliwią realizację płatności lub stwierdzony
zostanie brak środków pozwalających na jej realizację.
11. Definicje użyte w Warunkach Zamówienia zachowują znaczenie nadane im w Umowie o Abonament,
oraz Regulaminie Umowy o Abonament oraz Regulaminie Oferty Promocyjnej „Oferta Wiosenna”
w wypadku korzystania z tej oferty przez Abonenta, chyba że co innego wynika z treści niniejszych
Warunków.
12. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w Warunkach Zamówienia, zastosowanie mieć będą
odpowiednie postanowienia Umowy o Abonament oraz Regulaminu Umowy o Abonament
oraz Regulaminu Oferty Promocyjnej „Oferta Wiosenna” w wypadku korzystania z tej oferty przez
Abonenta.

