TEXTO LEGAL
“A oferta dos produtos ION TV ocorre unicamente através de empresas
associadas à IPSERV TELECOM LTDA. A ION TV é uma marca de TV por
assinatura que oferta em sua programação somente canais fechados.
Os canais abertos que por ventura sejam captados pelo equipamento
da ION TV e venham a compor sua grade são canais de sinal digital
terrestre e a recepção de seus sinais dependem da oferta na cidade
onde se encontre o assinante. Consulte no site www.dtv.org.br se em
sua cidade há oferta de sinal digital terrestre de canal aberto desejado.
A quantidade de canais fechados pode ser alterada conforme
negociação com as programadoras de conteúdo detentoras do direito
de transmissão dos mesmos. Em caso de alteração na oferta de canais
em sua grade, a ION TV informará aos seus assinantes com o mínimo
de 30 (trinta) dias de antecedência em seu site www.iontv.com.br e
através das suas empresas associadas. A programação do conteúdo dos
canais é de única responsabilidade da programadora. A ION TV não se
responsabiliza por problemas técnicos na transmissão do conteúdo dos
canais que não seja pertinente ao seu equipamento como em casos de
interferência solar, mau tempo ou transmissão por parte do satélite da
programadora ou seu distribuidor. Caso haja algum problema técnico,
o assinante deverá entrar em contato com o número 08005800404 ou
com o associado ION TV com quem contratou a assinatura. Verifique a
oferta dos pacotes ION TV em sua localidade. Os pacotes de TV por
assinatura ION TV são 06 (seis), sendo 03 (três) simples e 03 (três)
combos. Os pacotes simples são ION MAIS HD ao preço de R$99,90,
ION EXTRA HD ao preço de R$159,90 e ION SUPER HD ao preço de
R$199,90. Os pacotes combo são ION SUPER HD TELECINE ao preço de
R$239,90, ION SUPER HD FUTEBOL ao preço de R$269,90 e ION SUPER
HD TELECINE FUTEBOL ao preço de R$314,90. A estes preços podem
ser concedidos descontos pela empresa associada de acordo com sua
política de comercialização. Oferta de preços sujeitos à alteração pela
ION TV. Preços pagos mensalmente sujeitos a correção monetária pelo
IGP-M a cada 12 (doze) meses a partir de sua data de contratação. Os
preços são exclusivamente dos pacotes de TV por assinatura. Para
preços de combo com internet, consulte empresa associada em sua
localidade. A análise da viabilidade técnica, instalação e atendimento

técnico são de responsabilidade da empresa associada à ION TV. A
instalação de pontos além do ponto principal, deverá ser realizada no
mesmo endereço deste e deverá respeitar à política de comercialização
da ION TV. O uso da imagem da ION TV é de sua única propriedade
cabendo medidas judiciais no seu uso indevido sem autorização da
mesma. O equipamento ION TV realiza até 04 (quatro) gravações
simultâneas, sendo 02 (duas) de canal aberto e 02 (duas) de canal
fechado. Para realizar a gravação é necessário que se acople ao
equipamento ION TV, dispositivo de armazenamento com saída eSata.”

