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Îţi mulţumim pentru utilizarea serviciului Freesat. Serviciul este oferit de SC FREESAT SRL, 
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.J05/305/2012, CUI RO29845410 cu sediul în Oradea, 
str.Dinicu Golescu nr.30, România.

Prin utilizarea Serviciului Freesat, eşti de acord cu toţi Termenii şi toate Condiţiile prevăzute în 
prezentul document. Te rugăm să citeşti cu atenţie.

Definitii :

Freesat - va însemna serviciul de televiziune prin satelit cu denumirea comercială de “Freesat”, 
propietate a Operatorului;

Cartela – va însemna cardul Viaccess sau Conax de acces condiţionat prin intermediul căruia serviciul 
Freesat este disponibil;

Teritoriu - va însemna România;

Kit de Recepţie Complet- va insemna ansamblul format din antenă de satelit cu diametrul de minim 
80cm, LNB şi receptor de satelit compatibil (capabil să recepţioneze semnale satelitare în 
MPEG4/DVBS2/HD cu CAM/slot Viaccess sau Conax;

Utilizatori – vor însemna persoanele fizice/juridice cu domiciliu/sediu/reşedintă în România, care 
beneficiază sau intenţionează să beneficieze de serviciul Freesat;

Distribuitor Freesat – va insemna persoana juridica autorizată prin contract să comercializeze Cartela şi 
implicit serviciul

Grila de Programe – va însemna totalitate posturilor TV cu care SC Freesat SRL are acorduri de 
distribuţie şi sînt prezentate pe www.freesat.ro.

Taxa de utilizare - va însemna taxa pentru drepturile de vizionare pe timp de un an de zile.

Utilizarea Serviciului Freesat

Utilizatorul poate utiliza Serviciul numai conform legii române şi Termenilor şi Condiţiilor de utilizare 
a serviciului Freesat în Teritoriu. Freesat işi rezervă dreptul de a întrerupe sau înceta furnizarea 
Serviciului către Utilizator dacă acesta nu respectă Termenii şi Condiţiile.

Cartela nu conferă sub nici o formă dreptul de retransmisie a nici unui post TV.

Utilizarea Serviciului nu oferă Utilizatorului nici un drept de proprietate intelectuală asupra posturilor 
TV din Grila de Programe sau asupra conţinutului vizionat şi nu acordă dreptul de a utiliza nicio marcă 
sau siglă propietate a Freesat sau a posturilor TV din Grila de Programe.

http://www.freesat.ro/


Achiziţionarea Cartelei de la Distribuitor acordă dreptul de utilizare a Freesat pe o perioadă de un an - 
cu condiţia existenţei serviciului. Perioada de utilizare poate fi prelungită de catre Utilizator pe termene 
succesive de câte un an cu condiţia achitării Taxei de Utilizare.

Utilizarea serviciului presupune deţinerea şi instalarea unui Kit de Receptie Complet.

SC Freesat SRL, la cerere, poate furniza contra cost receptorul de satelit compatibil, garanţia acestuia 
supunându-se legislaţiei în vigoare.

Utilizatorii furnizează date cu caracter personal SC Freesat SRL, în mod direct sau prin intermediul 
Distribuitorilor şi au toate drepturile şi obligatiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 
respectiv dreptul de acces şi interventie la acestea, de opozitie cu privire la prelucrarea acestora, de a nu 
fi supus unei decizii individuale, precum şi de a se adresa justiţiei. SC Freesat srl este înregistrată ca 
operator de date cu caracter personal sub nr.28699/12.07.2013.

În limitele legii, răspunderea totală a SC FREESAT SRL şi a partenerilor săi pentru orice reclamaţii în 
baza prezenţilor Termeni şi condiţii, inclusiv pentru toate garanţiile implicite, se limitează la Taxa de 
Utilizare plătită sau/şi preţul plătit pentru receptorul de satelit.

Freesat garantează că va pune la dispoziţia Utilizatorului minim 12 canale TV româneşti pe durata 
subscripţiei.

Cartela achizitionată acordă dreptul de vizionare pentru 365 de zile din momentul activării. În vederea 
activării, Utilizatorul va transmite date personale Operatorului în mod direct sau prin intermediul 
Distribuitorului. Activarea cartelei pentru perioada de subscriptie se va face in termen de maxim 48 de 
ore de la transmiterea datelor. Freesat nu este responsabila de necomunicarea sau necomunicarea la 
timp a datelor Utilizatorului.. 
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