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Regulamin TelkabGO 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z aplikacji TelkabGO (zwanej dalej Aplikacją), 

udostępnianej przez Telkab sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie. 

2. Aplikacja TelkabGO może być udostępniana Abonentom Dostawcy, spełniającym warunki 

określone w niniejszym Regulaminie, jako bezpłatny dodatek do świadczonych usług i nie stanowi 

elementu usługi telekomunikacyjnej objętej Umową pomiędzy Abonentem a Dostawcą. 

Udostępnienie Aplikacji TelkabGO nie wiąże się z zobowiązaniem Dostawcy do stałego 

udostępniania Aplikacji, zagwarantowaniem prawidłowości jej działania, bądź niezmienności 

dostępnych w niej kanałów. 

3. Wszystkie pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie zgodne 

z definicjami zawartymi w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych Telkab sp. z o.o. 

4. Aplikacja TelkabGO umożliwia oglądanie wybranych kanałów telewizyjnych z oferty Dostawcy 

przez Internet na komputerach, komputerach przenośnych i urządzeniach mobilnych z systemami 

Android i iOS na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Użytkownikiem Aplikacji może być wyłącznie Abonent Dostawcy, który zawarł Umowę 

o świadczenie usługi Internetu i Umowę o świadczenie usługi telewizji cyfrowej, założył konto 

w systemie iBOK, wyraził zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną i posiada aktywne 

wszystkie wymienione wyżej Usługi. 

6. Aby zalogować się do Aplikacji należy podać login i hasło dostępu używane w celu zalogowania się 

do systemu iBOK. 

7. W Aplikacji aktywnych jest 60 wybranych kanałów telewizyjnych z oferty Dostawcy. Liczba 

dostępnych kanałów zależy od wykupionego przez Abonenta pakietu telewizyjnego. Można je 

oglądać w domu, a wybrane z nich także poza domem. Lista kanałów może ulegać zmianom. 

8. Aplikację można zainstalować na maksymalnie pięciu urządzeniach. Listę zautoryzowanych 

urządzeń można edytować (usuwać i dodawać nowe). W tym samym czasie można korzystać 

z Aplikacji na dwóch urządzeniach. 

9. Korzystanie z Aplikacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych wymaga uprzedniej instalacji 

Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika. 

10. Dostawca informuje, że korzystanie z Aplikacji poza siecią internetową Dostawcy może wiązać się 

z pobieraniem dużej ilości danych i naliczaniem opłat u operatora komórkowego lub innego 

dostawcy. Telkab sp. z o.o. nie odpowiada za brak możliwości korzystania z Aplikacji z uwagi na 

wyczerpanie limitu transmisji danych w ramach usługi dostępu do Internetu wykorzystywanej 

przez Użytkownika u innego operatora/dostawcy. 

11. Abonent zobowiązany jest do ochrony swoich danych logowania i nieudostępniania ich osobom 

trzecim. 

12. Rozpoczęcie korzystania z Aplikacji jest równoznacznie z akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu. 


