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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV- KSW 61 przez KOBA sp. z o. o. 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 

§ 1. 
 

1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi dodatkowej przez 

KOBA sp. z o.o. z siedzibą i adresem  w Białymstoku (15-054) przy ul. Mieszka I 4 lok. 226, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku w XII Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem: 0000569674, REGON: 362156470, 

NIP: 966-209-88-18,  posiadającą kapitał zakładowy w wysokości : 4 000 000,00 PLN, wykonującą 

działalność telekomunikacyjną na podstawie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 

1102, dalej zwaną „Dostawcą usług”.  

2. Usługa PPV  może być świadczona na rzecz Abonentów, którzy mają podpisaną Umowę. Regulamin 

jest integralne związany z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Koba sp. z 

o.o. (dalej jako „Regulamin Świadczenia Usług”), co oznacza, iż użyte w Regulaminie pojęcia i zwroty 

w nim niezdefiniowane zachowują znaczenia określone w Regulaminie Świadczenia Usług lub 

Regulaminach Promocji, z których korzystają Abonenci.  

 

§ 2.  
 

1. Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:  

1) Event – jest to gala produkowana i rejestrowana przez KSW sp z o.o. sp. k pod nazwą „KSW 64 – To 

fight or not to fight” zaplanowana na dzień 05 czerwca 2021 roku obejmującą główną walkę 

wieczoru Mariusza Pudzianowskiego oraz pojedynki innych par zawodników.  

2) Okres Dostępu – okres w którym dostępny będzie Event – obejmujący swoim zakresem przedział od 

godziny rozpoczęcia Eventu do godziny jego zakończenia, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może 

ulec zmianie w przypadku godzin rozpoczęcia i zakończenia Eventu przez jego nadawcę, w 

przypadku złożenia Zamówienia lub dokonanej płatności za Zamówienie w trakcie trwania Eventu 

dostęp będzie zagwarantowany od momentu uiszczenia Opłaty,  

3) Opłata – należność od Użytkownika na rzecz Dostawcy Usług w wysokości 40 złotych (brutto) z 

tytułu świadczenia usługi PPV płatna w sposób określony w Regulaminie,  

4) Umowa – umowa zawarta pomiędzy Abonentem, a Dostawcą Usług na świadczenie usługi 

telekomunikacyjnej w zakresie usługi telewizyjnej.  

5) Usługa PPV – zapewnienie odpłatnego dostępu do przekazu z Eventu w czasie rzeczywistym za 

pośrednictwem karty deszyfrującej na rzecz Użytkowników po zamówieniu przez nich dostępu do 

przekazu z Eventu,  

6) Użytkownik – Abonent upoważniony przez Dostawcę Usług do dostępu z Eventu po uiszczeniu 

Opłaty,  

7) Zamówienie – czynność Abonenta poprzedzająca Autoryzację i aktywację usługi PPV na zasadach i 

w formie określonej w Regulaminie,  

 

ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI. 

 

§ 3. 
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1. Z Usługi PPV może skorzystać Abonent, który posiada sprawny i aktywny Sprzęt, aktywną usługę 

telewizyjną oraz po uiszczeniu Opłaty. Ponadto Abonent powinien dokonać Zamówienia.  

2. Zamówienie jest dokonywane następująco: telefonicznie pod numerem 85 333 33 33, drogą mailową 

pod adresem: bok@koba.pl oraz pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Dostawcy Usług. Składając 

Zamówienie Abonent powinien podać swój numer ID oraz PIN z Umowy.  

3. Zamówienia mogą być składane od dnia rozpoczęcia obowiązywania Regulaminu do dnia 10 .10.2020 

r. do momentu rozpoczęcia Eventu. Wyłącznie Zamówienie złożone do godz. 14:00 dn. 10.10.2020 r. 

gwarantuje dostęp do przekazu z Eventu, złożenie Zamówienie po tej godzinie następuje na ryzyko 

Abonenta oraz  nie powoduje powstania roszczenia o dostęp do Eventu. Przed złożeniem Zamówienia 

Abonent jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, zaś złożenie Zamówienia jest 

jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

4. Po uiszczeniu Opłaty Usługa będzie świadczona na kanale o numerze 231, zaś przed rozpoczęciem 

Eventu na tym kanale będzie wyświetlana plansza reklamowa Eventu. W przypadku braku dostępu do 

ww. kanału mimo dokonanej Opłaty, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt 

Dostawcy Usług.  

5. Aktywacja usługi PPV nastąpi po uiszczeniu całości Opłaty zgodnie z Regulaminem.  

6. Użytkownik lub Abonent może zrezygnować z Usługi PPV najpóźniej do godz. 12:00 w dn. 

10.10.2020 r. poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 85 333 33 33, drogą mailową pod 

adresem: bok@koba.pl lub pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Dostawcy Usług. Składając 

Zamówienie Abonent powinien podać numer ID oraz PIN z Umowy  

7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą nastąpić przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku 

spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Dostawcy Usług.  

8. Usługa PPV może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie dla własnego użytku osobistego na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownikom w szczególności zabrania się nagrywania, 

publicznego udostępniania Eventu w jakiejkolwiek formie oraz wykorzystywanie Eventu w inny 

sposób, niż wynikający z Regulaminu.  

9. Użytkownik lub Abonent ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 

korzystania z Usług PPV w sposób niezgodny z Regulaminem. Obejmuje to odpowiedzialność za 

skutki ujawnienia treści w taki sposób, iż dochodzi do naruszenia praw autorskich oraz praw 

pokrewnych osób trzecich, a także udostępnienia Eventu poprzez brak zachowania odpowiednich 

środków ostrożności.  

10. W przypadku odwołania walki głównej Mameda Khalidova i nie wyznaczenia zastępcy po rozpoczęciu 

Eventu Dostawca Usług nie przyjmuje Rezygnacji z tego powodu.  

 

OPŁATA 

 

§ 4. 
 

1. Abonent po złożeniu Zamówienia jest obowiązany do wniesienia Opłaty w wysokości 40 złotych 

brutto.  

2. Opłata może zostać uiszczona:  

1) Gotówką w kasie Biura Obsługi Klienta Dostawcy Usług przy ul. Piastowskiej 11a w Białymstoku 

w następujących dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00; w  Soboty od 

godz.  8:00 do 14:00  

2) Przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego przypisanego Abonentowi. W przypadku  

płatności przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego  będzie ona uznana za dokonaną 

w przypadku zaksięgowaniu przelewu do godziny 14:00 w dn. 05.06.2021 r.  
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3. Dostawca Usług dokona zwrotu Opłaty na podstawie złożonej przez Użytkownika reklamacji w 

przypadku, gdy pomimo prawidłowego uiszczenia Opłaty usługa PPV nie została aktywowana.  

4. Użytkownikowi lub Abonentowi nie przysługuje zwrot Opłaty w całości lub części w przypadku braku 

pełnego dostępu do Eventu spowodowanego jego opóźnieniem w dokonaniu Zamówienia lub Opłaty.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

§ 5. 
 

1. Usługa PPV nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych przez 

Dostawcę Usług.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma Regulamin Świadczenia Usług.  

3. Postanowienia Regulaminu nie maja zastosowania w przypadku odmiennych ustaleń zawartych w 

Umowie lub regulaminie ofert promocyjnych.  

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Dostawcy Usług pod następującym adresem: 

www.koba.pl  

5. Regulamin zaczyna obowiązywać w dniu 01.06.2021 r. 

 


