ANEXA 3
OFERTA GENERALA DE SERVICII
Art.1 SERVICII :
Abonament
lunar
- lei DIGITAL PLUS
DOTTO HD+

45
7

Abonament
lunar
- le
DOTTO D1000

70

ED1000

77

MAX PACK & HBO Go

11

DOTTO NET300

29

DOTTO SPORT

11

DOTTO NET500

38

DOTTO XXX

11

DOTTO NET1000

41

DOTTO D300

58

DOTTO SOCIAL*

20

DOTTO D500

67

DOTTO TEL

11

* Serviciul este oferit in anumiti termeni si conditii: www.intersat.srl
Art.2 SERVICIUL HD+ serviciu suport pentru MAX PACK, DOTTO SPORT, DOTTO XXX.
Art.3 SERVICIUL MAX PACK & HBO Go contine urmatoarele programe TV: HBO HD, HBO2 HD, HBO3 HD, Cinemax1 HD,
Cinemax2 HD si HBO Go;
Art. 4 HBO GO: Pentru a beneficia de serviciul HBO GO, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
a. în vederea utilizării Serviciului HBO GO, Clientul va citi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare, care se regăsesc la
adresa http://www.hbogo.ro („Termenii şi condiţiile de utilizare”). Prin semnarea prezentului contract Clientul declară că a luat la
cunoştinţă Termenii şi condiţiile de utilizare şi este de acord cu faptul că pentru a i se permite accesul la şi utilizarea serviciului
HBO GO de către proprietarul acestuia, trebuie să accepte în prealabil Termenii şi condiţiile de utilizare. Prestatoruld e servicii nu
poate fi ţinut responsabil faţă de Client în cazul în care acesta din urmă nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate stabilite prin
Termenii şi condiţiile de utilizare precum şi în prezentul Contract pentru accesarea serviciului, precum şi în cazul în care acesta
încalcă oricare dintre aceste prevederi. De asemenea, Clientul declară că va utiliza serviciul HBO GO în mod exclusiv pentru
interesele sale personale şi private, şi în mod exclusiv pe propriul lui risc, iar Prestatorul de servicii nu îşi asumă nicio obligaţie
peste limita admisă conform prezentului Contract sau conform legii şi nu îşi asumă nicio răspundere pentru niciun fel de daune
morale sau materiale ce pot interveni pe durata sau ca urmare a utilizării serviciului HBO GO;
b. Clientul trebuie să deţină un abonament MAXPAK;
c. Serviciul de Internet este serviciu suport pentru HBO GO. Pentru funcţionarea serviciului HBO GO, conexiunea pentru
Internet trebuie să fie continuă, capacitatea recomandată de transfer a liniei suport (conectivitate la Internet) fiind de 2 MB/sec;
d. Pentru accesarea conţinutului HBO GO, Clientul trebuie să se autentifice pe platforma www.hbogo.ro folosind datele
contului My-account;
e. Serviciul HBO GO este accesibil numai prin intermediul unor dispozitive care sunt adecvate şi compatibile din punct de
vedere tehnologic pentru a afişa serviciile, astfel cum acestea sunt detaliate la adresa www.hbogo.ro („Dispozitivele”) (de
exemplu: computer de tip desktop sau laptop, telefon mobil Smartphone cu sistem de operare iOS sau Android, tabletă cu
sistem de operare iOS sau Android şi televizoare smart);
f. Serviciul HBO GO permite înregistrarea a maxim 4 Dispozitive diferite pe un cont. Orice încercare de înregistrare a
unui număr mai mare de 4 Dispozitive permise atrage restricţionarea accesului la serviciul HBO GO de către proprietarul
acestuia. Clientul poate folosi serviciul HBO GO simultan pe maximum două Dispozitive valabil înregistrate, orice încercare
contrară atrăgând restricţionarea accesului acestuia la serviciul HBO GO de către proprietar;
g. Clientul nu poate (i) înregistra un nou Dispozitiv sau (ii) şterge un Dispozitiv înregistrat şi înregistra un nou Dispozitiv
de mai mult de 5 ori pe durata unei luni calendaristice, iar acelaşi Dispozitiv nu poate fi înregistrat de două ori într-un interval de
24 de ore, orice încercare contrară atrăgând restricţionarea accesului Clientului la serviciul HBO GO de către proprietarul
serviciului;
h. Clientul declară prin prezentul Contract că a luat la cunoştinţă faptul că în cazul utilizării Dispozitivelor contrar
prevederilor prezentului Contract şi contrar Termenilor şi condiţiilor de utilizare, serviciul HBO GO nu va mai fi accesibil pentru
Client.
i. Optiunea individuala HBO Go este disponibila exclusiv clientilor care detin unul dintre serviciile de acces la internet:
DOTTO D300, DOTTO D500, DOTTO D1000, DOTTO NET300, DOTTO NET500 DOTTO NET1000, ED1000 .
Art.5 SERVICIUL DOTTO SPORT contine urmatoarele programe TV: LOOK TV, LOOK PLUS TV, LOOK TV HD, LOOK PLUS HD,
TELEKOM 5 HD, TELEKOM 6 HD;
Art.6 SERVICIUL DOTTO XXX contine urmatoarele programe TV: Hustler HD&3D, Dorcel HD, Private, Hustler;

Art. 7 DOTTO D300: este un pachet se servicii compus din DOTTO NET300 si DOTTO DIGITAL.
Art. 8 DOTTO D500: este un pachet se servicii compus din DOTTO NET500 si DOTTO DIGITAL.
Art. 9 DOTTO D1000: este un pachet se servicii compus din DOTTO NET1000 si DOTTO DIGITAL.
Art. 10 DOTTO ED1000: este un pachet se servicii compus din DOTTO NET1000 si DOTTO DIGITAL.
Art.11 CHIRIE ECHIPAMENTE:
TARIF
- lei -

TARIF
- lei -

Chirie router WiFi 802.11 ac

5

Chirie receptor MAG 250/254*

7

Chirie receptor DVB-C*

7

Chirie CAM + Smart-card*

7

* Tariful este valabil pentru cel de al II-lea echipament aflat in chirie. Chiria pentru primul echipament este inclusa in optiunea
HD+
Art.12 MONEDA, TAXA PE VALOAREA ADAUGATA:
Toate tarifele sunt in lei si includ T.V.A. in vigoare.
Art.13 VALABILITATE
Preţurile indicate în prezentul Contract se aplică exclusiv la Serviciile contractate la data semnării acestuia. Toate
serviciile şi produsele solicitate ulterior de Client vor fi achiziţionate de către acesta la preţurile în vigoare la data
contractării.

