Szczegółowe Warunki świadczenia usługi
„Płacę za Netflix z Platformą CANAL+” z dnia 1.12.2019 r.
Rozdział I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument (dalej: Szczegółowe Warunki) określa warunki i zasady świadczenia usługi „Płacę za Netflix z Platformą CANAL+”.
2. Wyrażenia użyte w niniejszych Szczegółowych Warunkach mają następujące znaczenie:
1) Usługa Netflix – świadczona przez Netflix International B.V., holenderską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Netflix)
usługa przesyłania strumieniowego umożliwiająca dostęp do szerokiej gamy filmów, seriali, programów telewizyjnych oraz
dokumentalnych przesyłanych za pośrednictwem transmisji strumieniowej przez Internet i wyświetlanych na kompatybilnych
z Usługą Netflix urządzeniach (telewizorach, komputerach oraz innych urządzeniach podłączonych do Internetu);
2) Usługa „Płacę za Netflix z Platformą CANAL+”/Usługa – usługa polegająca na umożliwieniu Abonentom Dostawcy usług
dokonywania płatności za Usługę Netflix za pośrednictwem Dostawcy usług. W przypadku skorzystania z Usługi przez Abonenta,
opłata za korzystanie z Usługi Netflix zostanie uwzględniona w Dokumencie Płatniczym wystawianym przez Dostawcę usług.
Pozostałe wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszych Szczegółowych Warunków wielką literą, należy rozumieć zgodnie z ich
definicjami zawartymi w Regulaminie świadczenia usług z dnia 22 grudnia 2014 r. albo Regulaminie świadczenia usług z dnia
12 grudnia 2018 r. (dalej: Regulamin).
3. Usługa dostępna jest dla Abonentów, którzy założą konto Netflix, w sposób opisany w Rozdziale II poniżej. Umowa o świadczenie
Usługi Netflix zawierana jest pomiędzy Abonentem a Netflix.
4. Opłaty za korzystanie z Usługi Netflix wnoszone przez Abonenta, przekazywane są przez Dostawcę usług do Netflix. Wysokość opłat
za korzystanie z Usługi Neflix określana jest każdorazowo przez Netflix.
5. Dostawca usług nie pobiera żadnych dodatkowych Opłat za korzystanie z Usługi.
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Rozdział II. Postanowienia szczegółowe
1.
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5.

Aktywacji Usługi Abonent dokonuje za pośrednictwem Sprzętu (dekodera), z którego korzysta w ramach umowy o świadczenie Usług
telewizyjnych zawartej z Dostawcą usług.
Do korzystania z Usługi Netflix niezbędne jest założenie konta w serwisie Netflix, czego Abonent również dokonuje za pośrednictwem
Sprzętu (dekodera).
Abonent może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Usługi Netflix w sposób określony w „Regulaminie serwisu Netflix”.
W przypadku dokonania przez Abonenta rezygnacji z Usługi Netflix, Opłaty za Usługę Netflix przestaną być pobierane przez Dostawcę
usług.
Abonent może aktywować Usługę tylko w sposób określony w ust. 1-2 powyżej i w dowolnym momencie może z niej zrezygnować,
zgodnie z „Regulaminem serwisu Netflix”. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powrót przez Abonenta do
korzystania z Usługi „Płacę za Netflix z Platformą CANAL+”, będzie możliwy jedynie w przypadku ponownej rejestracji konta Netflix.
Opłata za okres subskrybowania Usługi Netflix przez Abonenta, zostanie uwzględniona w Dokumencie Płatniczym wystawionym
w kolejnym Okresie rozliczeniowym, następującym po zakończeniu danego okresu subskrypcji.

Rozdział III. Postanowienia końcowe
1.

Reklamacje związane z procesem świadczenia Usługi rozstrzygane będą na zasadach określnych w Regulaminie. Reklamacje związane
z korzystaniem z Usługi Netflix należy zgłaszać do Netflix.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Szczegółowymi Warunkami zastosowanie będą miały postanowienia umowy o świadczenie
Usług telewizyjnych, Regulaminu, Cennika z dnia 22.12.2014 r., odrębnych Szczegółowych Warunków, Warunków Promocji, „Regulaminu
serwisu Netflix”.
3. Niniejsze Szczegółowe Warunki wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.

