Regulamin promocji
„Serwis muzyczny Go On”
§ 1 Definicje
Usługa – usługa o nazwie ,,GO ON BIZNES” dostarczana przez Operatora usług umożliwiająca
korzystanie przez Abonentów, w okresie obowiązywania Umowy, z Utworów Muzycznych
zestawionych przez Dostawcę usługi w Playlisty, w ramach danego Pakietu GO ON BIZNES
i udostępnianych przez Dostawcę usługi w ramach Serwisu, poprzez ich publiczne
Odtwarzanie przez Abonenta w Miejscu świadczenia usługi za pośrednictwem Urządzenia
Abonenta,
Pakiet – Pakiet Power lub Pakiet Free,
Pakiet Free – pakiet obejmujący Utwory muzyczne udostępniane w Serwisie zestawione w Playlisty,
które to Utwory muzyczne nie są powierzone organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi do utworów muzycznych i słowno – muzycznych do
zbiorowego zarządzania, tj. pakiet obejmujący Playlisty zawierające Utwory muzyczne
w tzw. formacie royalty free.
Pakiet Power – pakiet obejmujący Utwory muzyczne udostępniane w Serwisie zestawione
w Playlisty, które to Utwory muzyczne zostały powierzone organizacji zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi do utworów muzycznych
i słowno – muzycznych do zbiorowego zarządzania, w przypadku których Abonent ma
obowiązek uiszczania wynagrodzeń z tytułu korzystania z utworów oraz przedmiotów praw
pokrewnych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
oraz prawami pokrewnymi oraz zawarcia stosownych umów licencyjnych z tymi
organizacjami i będzie ponosił odpowiedzialność z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,
Dostawca usługi – GO ON BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą w Kolnie (18-500) przy ul. Sportowej 10/4.
Operator - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu, z siedzibą przy ul. Moniuszki 13, 86-300
Grudziądz, adres email: boatvk@smgr.pl
Promocja – kampania promocyjna prowadzona przez Operatora na warunkach i terminach
określonych w niniejszym Regulaminie promocji.
Subskrypcja – uprawnienie Abonenta wynikające z zawarcia Umowy i uiszczania opłaty za Usługę
określoną w Umowie, obejmujące prawo Abonenta do korzystania z jednej Playlisty
jednocześnie w ramach jednego wybranego przez Abonenta Pakietu, poprzez publiczne
Odtwarzanie tej Playlisty w Miejscu świadczenia usługi. Jeden Abonent może zawrzeć
Umowę obejmującą więcej niż jedną Subskrypcję.
Kod do subskrypcji - osobisty kod cyfrowy przekazywany Abonentowi, zapewniający Abonentowi
możliwość dostępu do Usługi.
§ 2 Czas trwania Promocji
Promocja trwa od 15.03.2018 roku do dnia wprowadzenia nowego Regulaminu promocji lub do
odwołania niniejszego.
§ 3 Udział w Promocji
1. Procedurę zawierania umów reguluje § 4 Regulaminu świadczenia publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13.
2. Promocja jest przeznaczona dla Abonentów usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
którzy w czasie trwania Promocji zawrą z Operatorem Umowę/Aneks do Umowy na dostęp do
serwisu muzycznego Go On (zwanego dalej Usługą).
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3. Abonent, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może skorzystać z Promocji, jeżeli:
a)nie zalega z jakimikolwiek opłatami na rzecz Operatora. Operator usług ustala tę okoliczność
na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz. U.
2004.171.1800 ze zm.
b)istnieją techniczne możliwości świadczenia usługi w miejscu wskazanym w zamówieniu,
c)korzysta z usługi transmisji danych z dostępem do Internetu u wybranego przez siebie
Dostawcy usług
4. Abonentem usługi może być tylko przedsiębiorca korzystający z usługi w zakresie prowadzonej
przez siebie działalności gospodarczej.
§ 4 Korzyści dla Abonenta
Korzyści w Promocji dla wszystkich jej Uczestników spełniających war unki określone w § 3
niniejszego Regulaminu: Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z usługi dostępu do Serwisu wynosi
39 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć złoty) za każdą Subskrypcję.
§5 Prawa i obowiązki Uczestnika Promocji
1. Warunkiem przyznania korzyści wskazanych w § 4 niniejszego Regulaminu, jest zobowiązanie się
Uczestnika Promocji do pozostania Abonentem Operatora w zakresie usługi określonej w § 1
w okresie 24 miesięcy kalendarzowych (wliczając w to miesiąc zawarcia Umowy niezależnie
od długości jego trwania) liczonych od dnia zawarcia Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
2. Warunkiem przyznania korzyści określonych w § 4 niniejszego Regulaminu, jest wyrażenie zgody
przez Uczestnika Promocji na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (e-faktur) na adres
e-mail określony w Umowie. W przypadku cofnięcia zgody przez Uczestnika Promocji, miesięczna
opłata abonamentowa począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca ulegnie podwyższeniu
o kwotę 5 zł.
3. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu zobowiązania wskazanego w ust. 1
niniejszego paragrafu przez Abonenta, przez Operatora z winy Abonenta, Uczestnik Promocji
zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Operatora kwoty pomniejszonej o proporcjonalną jej
wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania w wysokości odpowiadającej
uldze w opłatach przyznanej Abonentowi w stosunku do opłat określonych w Cenniku
obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.
4. Po zakończeniu umowy kod do subskrypcji przekazany abonentowi ulega dezaktywacj i
przez Dostawcę usługi na wniosek Operatora.
5. Abonent jest zobowiązany do używania kodu do Subskrypcji wyłącznie do korzystania z Usługi
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu promocji. W przypadku wykrycia przez
Operatora naruszenia w tym zakresie i wyrządzenia szkody Operatorowi, Operator może żądać od
Abonenta naprawienia szkody. Naprawienie szkody powinno nastąpić przez zapłatę odpowiedniej
sumy pieniężnej. Wysokość odszkodowania będzie ustalona według cen z daty ustalenia
odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności będą wymagały przyjęcia za podstawę cen
istniejących w innej chwili.
6. Abonent zobowiązuje się do chronienia kodu do Subskrypcji przed uszkodzeniem i/lub utratą.
Abonent odpowiada za skutki wynikające z tych zdarzeń oraz za używanie kodu do Subskrypcji
przez osoby trzecie lub korzystania przez osoby trzecie z uprawnień określonych w Umowie lub
Regulaminie, a ponadto za skutki powstałe w związku ze znajomością przez osoby trzecie kodu
dostępu uwidocznionego na Subskrypcji. Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego
i osobistego poinformowania Operatora o ww. zdarzeniach. W przypadku zaistnienia tych zdarzeń
Abonent otrzymuje od Operatora niezwłocznie nową Subskrypcję nie przerywając naliczania
miesięcznej opłaty abonamentowej. Wydanie kolejnej Subskrypcji następuje w BOA, w dniu
złożenia informacji przez Abonenta. Jednorazowa opłata za wydanie kolejnej Subskrypcji wynosi
29,00 zł.
7. Korzystanie z Serwisu przy użyciu komputera odbywa się za pośrednictwem Strony
internetowej www.goonbiznes.pl, natomiast korzystanie z Serwisu przy użyciu urządzenia
mobilnego odbywa się za pośrednictwem Aplikacji mobilnej.
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§6
Wymagania techniczne
1. Operator wskazuje minimalne wymagania techniczne:
a)dla komputera PC:
system operacyjny Microsoft Windows 7 lub wyższy,
hardware – Procesor Intel Core 2 Duo, RAM 4GB,
przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11, Google Chrome w wersji 42
i nowsze, Firefox w wersji 38 i nowsze;
b)dla komputera MAC:
system operacyjny 10.9 lub wyższy,
hardware – Procesor Inter Core 2 Duo, RAM 4GB,
przeglądarka internetowa Safari w wersji 8 i nowsze;
c)dla urządzeń mobilnych, tj. tabletu i telefonu komórkowego:
system operacyjny Android 4.4 i nowsze,
hardware – Procesor 2 rdzeniowy, RAM 2GB,
Aplikacja mobilna.
2. Usługa wykorzystuje dostęp do Internetu na urządzeniu, na którym została uruchomiona.
Dla obsługi odtwarzania pojedynczej Playlisty wymagane jest zapewnienie pasma 128 kb/s,
co przekłada się na około 1,4 GB ściągniętych danych dziennie. W przypadku zamówienia więcej
niż jednej Usługi i jednoczesnego korzystania z więcej niż jednej Playlisty wymagane pasmo
trzeba odpowiednio przemnożyć. W razie korzystania z trybu Off-line usługa buforuje całą
zawartość wskazanej Playlisty w pamięci urządzenia mobilnego aż do wyczerpania się miejsca.
Dla przyspieszenia buforowania jest ono wykonywane z wykorzystaniem całego pasma dostępu
do Internetu jakie jest dostępne na urządzeniu mobilnym, co może wpłynąć w znaczący sposób
na wykorzystanie ewentualnego limitu danych pakietu Internetu mobilnego posiadanego przez
Abonenta.
3. Abonent ma możliwość odtwarzania Playlisty bez dostępu do sieci Internet. Funkcja ta, w ramach
backup’u będzie dostępna na urządzeniach mobilnych, po wcześniejszym zainstalowaniu aplikacji
mobilnej i pobraniu Playlisty. Pobrana Playlista będzie mogła być przechowywana na Urządzeniu
Abonenta w postaci zaszyfrowanej i użyta jedynie do korzystania z Usługi zgodnie z Umową
Abonencką i regulaminem korzystania z Usługi. Zmiana PAKIETÓW GO ON BIZNES będzie
powodowała automatyczne usunięcie zapisanych wcześniej Playlist do Odtwarzania w funkcji offline.
§ 7 Rodzaje i zakres usług
1. W ramach jednej Subskrypcji Abonent ma prawo do publicznego Odtwarzania w Miejscu
świadczenia usługi jednocześnie jednej Playlisty wybranej przez Abonenta w ramach Serwisu,
tj. prawo do korzystania w powyższy sposób z Utworów muzycznych dostępnych w ramach
wybranej przez Abonenta Playlisty, przy czym za każdym razem Odtwarzanie rozpocznie się od
Utworu muzycznego w danym momencie udostępnionego w Serwisie w ramach danej Playlisty,
bez możliwości wyboru przez Abonenta Utworu, od którego rozpocznie się Odtwarzanie.
2. Jeśli Abonent chciałby mieć prawo do publicznego Odtwarzania jednocześnie więcej niż jednej
Playlisty lub publicznego Odtwarzania Playlisty w więcej niż jednym Miejscu świadczenia usługi,
konieczne jest zakupienie przez Abonenta kolejnej Subskrypcji.
3. Abonent nie może upoważniać innych osób do korzystania z Serwisu, w tym zawartych
w Serwisie Utworów muzycznych, ani też pozwalać na takie korzystanie przez jakiekolwiek inne
osoby.
4. Korzystanie przez Abonenta z jakiejkolwiek Playlisty w ramach Pakietu Power poprzez
publiczne Odtwarzanie wymaga uiszczania przez Abonenta wynagrodzeń z tytułu
korzystania z Utworów muzycznych oraz przedmiotów praw pokrewnych zawartych
w Pakiecie Power za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi (,,OZZ”), za co Abonent ponosi odpowiedzialność
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zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z tym Abonent ma
obowiązek zawarcia umowy licencyjnej z tymi organizacjami we własnym zakresie.
5. Po zawarciu Umowy, na okres 7 (siedmiu) dni liczonych kolejno od dnia zawarcia Umowy,
w ramach jednej Subskrypcji Abonent otrzymuje dostęp do Serwisu z możliwością korzystania
z obu Pakietów (Free bądź Power) według wyboru Abonenta. Możliwość wyboru pakietów zostaje
dezaktywowana po upływie wskazanego 7-dniowego okresu, a dalsze korzystanie przez Abonenta
z Serwisu wymaga dokonania przez Abonenta wyboru jednego z Pakietów, z którego będzie on
korzystał w ramach Subskrypcji. Z chwilą dokonania przez Abonenta wyboru jednego z Pakietów
poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Serwisie, możliwość korzystania z Usługi w ramach
wybranego przez Abonenta Pakietu zostanie automatycznie aktywowana. Brak dokonania przez
Abonenta wyboru Pakietu po upływie 7-dniowego okresu, o którym mowa powyżej i związany
z tym brak możliwości korzystania przez Abonenta z Usługi w tym czasie nie ma wpływu na
obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej za każdy okres rozliczeniowy, tj. nie zwalnia
Abonenta z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej ani nie powoduje jej obniżenia.
6. Do korzystania z Usługi w ramach Serwisu we wskazanym powyżej 7-dniowym okresie niniejszy
Regulamin ma pełne zastosowanie, w tym obowiązek Abonenta wskazany w ust. 4 powyżej.
§ 8 Obowiązki i odpowiedzialność Abonenta
1. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Serwisu i Usługi oraz
udostępnianych w nim treści, w szczególności za działania niezgodne z prawem lub naruszające
prawa autorskie lub pokrewne do Utworów muzycznych.
2. Abonent nie ma prawa dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w Serwis, z wyjątkiem
dopuszczonych przez Dostawcę usługi. Za każdą taką nieuprawnioną ingerencję Abonent ponosi
odpowiedzialność wobec Dostawcy usług i osób trzecich.
3. Abonent nie ma prawa zamieszczania lub dostarczania w jakikolwiek sposób w Serwisie lub
Usłudze treści o charakterze bezprawnym.
4. Abonent ponosi odpowiedzialność za działania wskazane w ust. 1-3 powyżej.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony z prawem jej rozwiązania przez każdą ze
Stron na zasadach określonych w Umowie. Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 1
miesiąc i biegnie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia
wypowiedzenia.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora bez okresu wypowiedzenia wskazanego w
ust. 1 powyżej w przypadkach:
a)utraty prawa do udzielania sublicencji na Nagrania przez Dostawcę usługi,
b)zaprzestania udostępniania serwisu przez Dostawcę usług wszystkich Operatorom z powodu
braku wymaganych prawem uprawnień do prowadzenia serwisu, a także w odniesieniu do
danego Pakietu w przypadku zaprzestania udostępniania tego pakietu wszystkim
Operatorom.
3. Niniejszy Regulamin promocji jest regulaminem szczególnym w stosunku do Regulaminu
świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych i obowiązuje w okresie, na jaki
została zawarta Umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych na
zasadach Promocji.
4. Operator oświadcza, że usługa nie dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
5. Tryb postepowania reklamacyjnego określa rozdział VIII Regulaminu świadczenia publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu,
ul. Moniuszki 13
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
odpowiednie
postanowienia
Regulaminu
świadczenia
publicznie
dostępnych
usług
telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13, Cennik
usług telekomunikacyjnych, przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy szczególne.
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7. Operator zastrzega sobie w trakcie trwania Promocji możliwość zmiany czasu obowiązywania
Promocji określonego w § 2.
8. Niniejszy Regulamin nie wyłącza możliwości podpisania Umowy z Dostawcą usług na
zasadach ogólnych.
9. Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię
Mieszkaniową w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13, Regulamin Promocji, informacja o aktualnym
Cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych jest dostępna do wglądu w BOA oraz na
stronie internetowej Dostawcy usług: www.tvksm.pl .
10.Uczestnik promocji oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, Regulaminu
świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową
w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13, Cennika, akceptuje ich postanowienia oraz potwierdza odbiór
jednego egzemplarza każdego z Regulaminów oraz Cennika.
11.Wszystkie podane w niniejszym Regulaminie ceny zawierają podatek VAT.
Grudziądz, dnia…………………

……………..………………………………
Podpis Uczestnika Promocji
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