Smluvní podmínky služby ELSAT ON LINE TV
1. Služba pozůstává z poskytování přístupu ke sledování vybraných televizních programů prostřednictvím
koncových zařízení vybavených operačním systémem Android, iOS, Windows Phone („chytré“ telefony,
tablety) a prostřednictvím vybraných typů „chytrých televizorů“ (Smart TV).
2. Služba ELSAT ON LINE TV PLUS umožňuje navíc uživateli vybrané televizní programy sledovat až 50 hodin
zpětně. Zároveň tato služba umožňuje uživateli podle vlastní volby zaznamenat až 50 hodin vybraných
pořadů na vzdálené úložiště zajišťované provozovatelem. V angličtině je tato služba označována jako
„Remote PVR“.
3. Služba je určena pouze pro fyzické osoby – spotřebitele. Veřejná produkce obsahu této služby je
zakázána. Plná funkčnost a kvalita služby je garantována pouze při jejím využívání prostřednictvím
přístupové sítě společnosti Elsat spol. s r.o.
4. Uživatel se zavazuje při užívání služby:
a) Používat službu výhradně pro své osobní použití. Účastníkovi nevzniká právo obsah služby užít dle
ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), v platném znění. Je výslovně zakázáno
zpřístupňování obsahu získaného v rámci této služby, včetně jakékoliv veřejné produkce.
b) Zdržet se reprodukování a kopírování obsahu, jeho šíření jakýmkoliv prostředkem veřejné
komunikace, přesměrování a upravování obsahu.
c) Provést veškerá opatření potřebná proti zneužití služby. Pokud k takovému zneužití dojde je účastník
odpovědný za následky tohoto zneužití.
5. Provozovatel zřídí službu účastníkovi, který o zřízení této služby projeví zájem a uzavře příslušnou
smlouvu.
6. Provozovatel nenese odpovědnost:
a) Za využívání uloženého obsahu účastníkem služby.
b) Za porušení práv třetích osob způsobených zpřístupněním obsahu nebo užíváním služby.
c) Za škodu způsobenou případnými výpadky a dalšími poruchami služby.
7. Provozovatel je oprávněn:
a) Jednostranně měnit funkce služby, nebo provozování služby zcela ukončit, přičemž oznámení o
změně služby nebo o ukončení služby musí být předem oznámeno účastníkovi.
b) Jednostranně měnit rozsah služby, rozšířit ho nebo omezit, přičemž omezení rozsahu služby nelze
považovat za podstatnou změnu smluvních podmínek ani za porušení smlouvy ze strany
provozovatele.
c) Přerušit poskytování služby v případě, je-li to nezbytné pro údržbu technických a softwarových
prostředků, prostřednictvím, kterých je tato služba poskytována, přičemž toto přerušení poskytování
služby nelze považovat za porušení smlouvy ze strany provozovatele.
d) Přerušit nebo omezit poskytování služby v případě, že je účastník v prodlení s úhradou ceny služby.
Toto přerušení nebo omezení poskytování služby nelze považovat za porušení smlouvy ze strany
provozovatele.
8. Provozovatel má právo vykonávat kontrolu koncového zařízení účastníka z hlediska vhodnosti druhu a
typu zařízení a způsobu jeho připojení.
9. S výjimkou dle ustanovení bodu 7a těchto smluvních podmínek, může smlouvu ukončit kterákoliv ze
smluvních stran formou písemné výpovědi s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná
plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

