ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
NOW TV

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ___________________________________________________________________________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

___________________________________________________________________________

ΠΕΡΙΟΧΗ

___________________________ ΠΟΛΗ _______________________ Τ.Κ. _____________

ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ______________________

e-mail__________________________________________

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
VISA

MASTER ΝΟΥΜΕΡΟ :

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΕΩΣ :

/

ΤΡΙΨΗΦΙΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (CVV2) :

ΟΝΟΜΑ (όπως αναγράφεται στη κάρτα) _____________________________________________

User name ( το email σας ) :
Επιθυμητό Password ( 6-8 χαρ ) :
Αριθμός Now tv boxes που επιθυμώ στον ίδιο λογαριασμό : 1
Αριθμός Vpn routers που επιθυμώ : 1

, 2

, 2

Είδος streaming συσκευής που επιθυμώ : Now tv box η stick

Roku stick (4K)

PACKAGE SELECTION

Entertainment pass
Movie pass
Sport pass

£7.99 /μήνα
£9.99 / μήνα
£33.98 /μήνα

Υπογράφοντας το κείμενο αυτό κατανοώ και συμφωνώ με τα ακόλουθα :
- Κατανοώ ότι η χρήση της υπηρεσίας Now tv είναι εφικτή μόνο εάν η ταχύτητα μου δεν είναι μικρότερη των 2.5 Mbs.
- Κατανοώ ότι η χρήση της υπηρεσίας Now tv 4K , Netflix UK 4K είναι εφικτή μόνο εάν η ταχύτητα μου δεν είναι
μικρότερη των 25 Mbs.
- Συμφωνώ στην μηνιαία χρέωση των 18 € από την εταιρία Sat World , που αφορά την χρήση του vpn router . H
χρέωση θα γίνετε αυτόματα στο τέλος κάθε μήνα ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείτε η υπηρεσία η όχι , εκτός εάν
ζητηθεί εγγράφως η διακοπή της από εμάς .
- Κατανοώ ότι ο ελάχιστος χρόνος χρήσης του Vpn router είναι 6 μήνες.
- Κατανοώ ότι θα συνεχίσω να βλέπω το πακέτο της αρέσκειας μου, μόνο εφόσον η συνδρομή μου στον sky
πληρώνετε κανονικά μέσω της πιστωτικής μου κάρτας .Αν δεν δοθεί έγκριση χρέωσης από την τράπεζα μου , θα
διακοπεί η παροχή υπηρεσίας.
- Κατανοώ ότι εάν τηλεφωνήσω στον sky αναφέροντας τα στοιχεία σύνδεσης , θα διακοπεί ή συνδρομή μου.
- Κατανοώ ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω παραπάνω από 2 Now tv Boxes ταυτόχρονα .
- Κατανοώ ότι θα υπάρχει αναπροσαρμογή των τιμών όποτε ο sky κάνει αύξηση των τιμών συνδρομής .
- Δεν υπάρχει καμία άλλη κρυφή χρέωση εκτός των ανωτέρω .
- Όλα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από εμάς και τον BSKYB υπόκεινται στους ανωτέρω όρους
,οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

SAT WORLD
3 Aim. Veaki , Peristeri 12134 Athens, Greece
Tel: +30 2105778538 Fax: + 30 2105763355
info@satworld.gr / www.satworld.gr

