
 

Umowa abonencka 
na świadczenie Usług telewizyjnych OVIGO 

 Strona 1 

Regulamin oferty promocyjnej „OVIGO 2020” 

(„Regulamin Oferty”) 

 

 1  Niniejszy regulamin obowiązuje od 20 maja 2020 roku do odwołania i dotyczy: 
 1.1  Usługi Telewizyjnej OVIGO w pakiecie „STARTOWY” 
 1.2  Usługi Telewizyjnej OVIGO w pakiecie „RODZINNY” 

 2  Opłaty Abonamentowe: 

2.1 Pakiet TV „STARTOWY” - Wysokość abonamentu po rabatach*: 

pierwszy miesiąc – 1,00 zł  od 2 miesiąca – 19,90 zł 

2.2 Pakiet TV „RODZINNY” - Wysokość abonamentu po rabatach*: 

od pierwszego miesiąca 39,90 zł 
* Rabaty za e-fakturę oraz zgody marketingowe (Szczegóły w pkt.4. Regulaminu Oferty) 

3. Informacje o ofercie promocyjnej. 

3.1 Oferta obejmuje dostęp do kanałów telewizyjnych w wybranych pakietach (aktualna lista kanałów dostępna jest na 
stronie www.ovigo.tv), a także możliwość korzystania z usług dodatkowych dostępnych w ramach pakietów: 

 
3.2 Pakiet TV „STARTOWY” 

Usługi dodatkowe* 

Timeshift 24 godziny 
Osobisty dysk PVR – 25 godzin. 
Ekran podstawowy – 1 
Ekran mobilny - 1 

 
3.3 Pakiet TV „RODZINNY” 

Usługi dodatkowe* 

Timeshift 48 godziny 
Osobisty dysk PVR – 50 godzin. 
Ekran podstawowy – 1 
Ekran mobilny - 1 

* - Usługi Timeshift, nagrywania audycji oraz odtwarzania na urządzeniach mobilnych dostępne są dla wybranych 
kanałów 

3.4 W ramach "Usług dodatkowych" dostępne są dodatkowe funkcje usługi OVIGO: 

3.4.1 Oglądanie wybranych audycji dostępnych w kanałach z pakietów aktywnych na koncie abonenta do 7 dni po emisji; 

3.4.2 Zatrzymywanie i ponowne uruchamianie strumieni wideo podczas oglądania wybranych kanałów; 

3.4.3 Odtwarzanie od początku audycji telewizyjnych w trakcie ich emisji w ramach wybranych kanałów; 

3.4.4Nagrywanie wybranych audycji na indywidualnej przestrzeni dyskowej udostępnionej dla Abonenta. 

3.5 Niektóre funkcje usługi mogą być niedostępne lub ograniczone – zależeć to może od platformy sprzętowej używanej 
przez Abonenta w usłudze OVIGO. 

3.6 Rezygnacja z usługi złożona może być w dowolnym momencie. Wyłączenie usługi zlecić można poprzez usunięcie 
przypisanej do konta karty płatniczej, poprzez kontakt z infolinią OVIGO lub składając wypowiedzenie w formie pisemnej. 
Zlecenie rezygnacji realizowane jest z końcem okresu rozliczeniowego, w którym zostało złożone 

3.7 Szczegółowe informacje o usłudze OVIGO znajdują się w Regulaminie świadczenia usług telewizyjnych przez 
Horyzont Media S.A. 

4. Dodatkowy rabat za e-fakturę oraz rabat za zgody marketingowe. 

4.1 Dla pakietu kanałów telewizyjnych „STARTOWY” 
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4.1.1 Do skorzystania z oferty promocyjnej niezbędne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur za usługi telewizyjne 
drogą elektroniczną (e-faktura). Udzielenie tej zgody powoduje naliczenie rabatu na abonament w wysokości 10 zł w 
pierwszym miesiącu świadczenia usługi 

4.1.2 Jeśli wyrażona zostanie zgoda na prowadzenie przez Horyzont Media S.A. marketingu bezpośredniego produktów i 
usług platformy OVIGO oraz zgoda na przetwarzanie danych transmisyjnych dla celów marketingu usług 
telekomunikacyjnych (profilowanie), naliczony zostanie rabat na abonament w wysokości 8,90 zł w pierwszym miesiącu 
świadczenia usługi. 

4.1.3 Szczegółowe informacje o dodatkowym rabacie za aktywację e-faktury i zgodę na kontakty marketingowe: 

4.1.3.1 Dodatkowy rabat na abonament naliczony zostanie od kwoty abonamentu określonej dla danego pakietu usług w 
Cenniku Usług OVIGO 

4.1.3.2 Pierwsze rabaty na abonament w wysokości łącznej 18,90 zł – z zastrzeżeniem opisanym w ustępie niżej – 
naliczony  zostaną za pierwszy pełny Okres Rozliczeniowy z zastrzeżeniem pkt 4.1.3.3 

4.1.3.3 Rabaty o których mowa w punkcie 4.1 wraz z podpunktami nie dotyczą okresów, w których usługa telewizyjna 
świadczona jest z obniżoną w stosunku do Cennika Usług OVIGO ceną (np. po użyciu vouchera lub kodu rabatowego), tj. 
rabaty wskazane w pkt 4.1 nie łączą się z innymi promocjami 

4.1 Dla pakietu kanałów telewizyjnych „RODZINNY” 

4.2.1 Do skorzystania z oferty promocyjnej niezbędne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur za usługi telewizyjne 

drogą elektroniczną (e-faktura). Udzielenie tej zgody powoduje naliczenie rabatu na abonament w wysokości 5 zł. 

4.2.2 Jeśli wyrażona zostanie zgoda na prowadzenie przez Horyzont Media S.A. marketingu bezpośredniego produktów i 

usług platformy OVIGO oraz zgoda na przetwarzanie danych transmisyjnych dla celów marketingu usług 
telekomunikacyjnych (profilowanie), naliczony zostanie rabat na abonament w wysokości 5 zł. 

4.2.3 Szczegółowe informacje o dodatkowym rabacie za aktywację e-faktury i zgodę na kontakty marketingowe: 

4.2.3.1 Dodatkowy rabat na abonament naliczony zostanie od kwoty abonamentu określonej dla danego pakietu usług w 
Cenniku Usług OVIGO 

4.2.3.2 Rabaty na abonament  – z zastrzeżeniem opisanym w ustępie niżej – naliczony  zostanie za każdy pełny Okres 
Rozliczeniowy z zastrzeżeniem pkt 4.2.3.3 

4.2.3.3 Rabaty o których mowa w punkcie 4.2 wraz z podpunktami nie dotyczą okresów w których usługa telewizyjna 
świadczona jest z obniżoną w stosunku do Cennika Usług OVIGO ceną (np. po użyciu vouchera lub kodu rabatowego), tj. 
rabaty wskazane w pkt 4.2 nie łączą się z innymi promocjami. 

4.3 Rezygnacja ze zgody na wysyłanie faktury w formie elektronicznej lub którejkolwiek ze zgód na kontakty 
marketingowe i profilowanie w Okresie Rozliczeniowym powoduje zmianę warunków promocyjnych i kontynuowanie 
świadczenia usług telewizyjnych od kolejnego okresu rozliczeniowego w cenie bez rabatu z tytułu wyrażenia zgody na 
wysyłanie faktury w formie elektronicznej lub zgody na kontakty marketingowe 

4.4 Szczegółowe informacje o zakresie działań marketingowych i profilowania znajdują się w REGULAMINIE 
ŚWIADCZENIA USŁUG TELEWIZYJNYCH PRZEZ HORYZONT MEDIA S.A. oraz w  Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu 
danych osobowych, które dostępne są na stronie internetowej www.ovigo.tv oraz  w siedzibie Horyzont Media S.A pod 
adresem 40-486 Katowice przy ulicy Kolistej 25. 

4.5 Horyzont Media S.A. ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w 
terminie wskazanym przez Horyzont Media S.A., nie krótszym niż 7 dni od daty ich udostępnienia. Zmiany regulaminu 
nie mają wpływu ma treść praw nabytych przez Użytkownika. 

4.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w 
szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumentów. 
 

http://www.ovigo.tv/

