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W tym dokumencie opisujemy zasady korzystania z udostępnianej przez nas funkcjonalności Multinagrywarki.
Mogą Państwo skorzystać z Multinagrywarki, jeśli:
1) są Państwo osobami fizycznymi,
2) mają Państwo naszą Usługę TV (świadczoną także w ramach pakietu z innymi usługami) w pakiecie Optymalnym oraz
3) włączyli Państwo funkcjonalność Orange TV Go lub korzystają Państwo z Usługi TV na przynajmniej jednym dekoderze wskazanym na
naszej stronie internetowej jako obsługujący funkcjonalność Multinagrywarki.
Multinagrywarka umożliwia dostęp do jednej lub kilku następujących funkcjonalności:
1) nagrywanie treści dostępnych w naszej usłudze telewizyjnej na Państwa własny użytek osobisty wraz z możliwością ich odtworzenia (dalej
funkcjonalność Nagrywanie),
2) odtworzenie wybranych treści, które były nadawane w kanale telewizyjnym w poprzednich dniach (dalej funkcjonalność CatchUp),
3) odtworzenie od początku audycji, która jeszcze jest nadawana w kanale telewizyjnym (dalej funkcjonalność StartOver).
W przypadku funkcjonalności CatchUp liczba dni po nadaniu telewizyjnym, przez którą umożliwimy Państwu dostęp do treści z danego kanału,
różni się w zależności od kanału (może wynosić np. dwa dni lub siedem dni).
Nie możemy zagwarantować możliwości korzystania z funkcjonalności Multinagrywarki w odniesieniu do wszystkich treści ze wszystkich
kanałów telewizyjnych dostępnych w ramach Państwa usługi telewizyjnej w Orange.
Jeśli chcą Państwo sprawdzić, które funkcjonalności Multinagrywarki są dostępne dla audycji, którą są Państwo zainteresowani, znajdą
Państwo tę informację w opisie audycji dostępnym na Państwa dekoderze, a także po zalogowaniu w Orange TV Go (poprzez opis słowny lub
ikonę).
Żeby włączyć Multinagrywarkę, powinni Państwo aktywować odpowiednią opcję dostępną w menu dekodera na ekranie odbiornika TV lub po
zalogowaniu się do Orange TV Go. W ten sam sposób w każdej chwili mogą Państwo wyłączyć tę funkcjonalność.
Mogą Państwo zlecić nagranie wskazanej audycji, wskazanych audycji lub innych treści z kanałów telewizyjnych dostępnych w Państwa
usłudze telewizyjnej poprzez każdy dekoder obsługujący tę funkcjonalność. Dodatkowo umożliwimy Państwu nagrywanie niektórych audycji po
zalogowaniu do Orange TV Go (dostępność audycji może różnić się w zależności od urządzenia lub systemu operacyjnego, na którym
korzystają Państwo z Orange TV Go). Mogą Państwo korzystać z nagranej treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego, chyba
że poinformujemy Państwa o udzieleniu Państwu dalej idących uprawnień.
Jeśli chcą Państwo korzystać z jakichkolwiek funkcjonalności Multinagrywarki przez stronę lub aplikację mobilną Orange TV Go, muszą
Państwo włączyć funkcjonalność Orange TV Go na zasadach określonych w odrębnym dokumencie.

10. Opłata za techniczny koszt obsługi funkcjonalności Multinagrywarki kosztuje 10 zł miesięcznie. Koszt ten będziemy uwzględniać na
wystawianym Państwu rachunku za nasze usługi. Opłatę techniczną naliczamy proporcjonalnie do czasu korzystania z Multinagrywarki
w danym okresie rozliczeniowym.
11. Jeśli mają Państwo włączone Orange TV Go, odtwarzanie tam treści, które Państwo nagrali lub które udostępniamy przez funkcjonalność
Catch Up, nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, oprócz opłat za transmisję danych, które ponosić będziecie Państwo na rzecz przedsiębiorcy
zapewniającego Państwu transmisję danych do urządzenia, na którym oglądacie treści wideo.
12. Jeśli w ramach umowy korzystają Państwo z kilku dekoderów wskazanych na naszej stronie internetowej jako obsługujące funkcjonalność
Multinagrywarki, korzystanie z Multinagrywarki na wszystkich tych dekoderach objęte jest jedną opłatą za techniczny koszt obsługi
Multinagrywarki.
13. Za pomocą funkcjonalności Nagrywania w Multinagrywarce mogą Państwo nagrywać treści o dowolnej długości na okres 30 dni. Po upływie
tego okresu treści zostaną bezpowrotnie usunięte, bez osobnego przypomnienia.
14. Funkcjonalności Multinagrywarki dotyczą treści nadawanych w kanałach telewizyjnych, które oferujemy w Państwa usłudze telewizyjnej
w Orange. Jeśli zrezygnują Państwo z któregokolwiek pakietu telewizyjnego w naszej ofercie, będą mogli Państwo korzystać z nagranych treści
z kanałów w tym pakiecie do ostatniego dnia, w którym pakiet ten będzie dla Państwa aktywny.
15. Gdybyśmy nie mogli umożliwić Państwu nagrania poszczególnych treści poprzez funkcjonalność Multinagrywarki, poinformujemy o tym
Państwa przed zleceniem nagrania.
16. Nie odpowiadamy za brak możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych w Multinagrywarce, jeśli jest to spowodowane czynnikami od
nas niezależnymi.
17. Treści przez Państwa nagrane lub dostępne w opcji Catch Up mogą Państwo odtwarzać poprzez strumieniową transmisję danych (streaming)
bez możliwości ich pobrania na stałe do pamięci urządzenia ani dowolnego zwielokrotnienia na innych urządzeniach. Mogą Państwo odtwarzać
te treści na każdym z dekoderów obsługujących funkcjonalność Multinagrywarki, a jeśli korzystają Państwo z Orange TV Go - także na nie
więcej niż 3 urządzeniach takich jak telefon, tablet czy komputer. Zastrzegamy, że możliwość oglądania tej samej treści w tym samym czasie
na różnych urządzeniach może być zablokowana.
18. Prosimy zwrócić uwagę, że treści dostępne poprzez Multinagrywarkę są chronione prawem, w tym prawem autorskim i prawami pokrewnymi.
Są Państwo zobowiązani korzystać z nagranych treści zgodnie z prawem, w tym zgodnie z dozwolonym użytkiem osobistym, i nie mogą
Państwo dostarczać w ramach funkcjonalności Multinagrywarki treści o charakterze bezprawnym. Mogą Państwo uzyskiwać dostęp do treści
dostępnych w ramach Multinagrywarki wyłącznie na terytorium Polski, a jeśli korzystają Państwo z Orange TV Go, przypadki, w których
umożliwiamy dostęp do treści w innych krajach Unii Europejskiej wskazujemy w Zasadach korzystania z Orange TV Go.
19. W pozostałym zakresie, w tym w sprawie sposobu składania reklamacji, zastosowanie mają postanowienia regulaminów i cenników usług
obowiązujących w ofercie, którą Państwo wybrali.
Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 zł.
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