Szczegółowe Warunki świadczenia Pakietu CANAL+ w Serwisie CANAL+
§ 1 Postanowienia ogólne
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Niniejsze Szczegółowe Warunki określają zasady świadczenia przez Usługodawcę Pakietu CANAL+ w Serwisie CANAL+
(„Szczegółowe Warunki”).
Usługodawca świadczy Pakiet CANAL+ na warunkach określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach i Regulaminie
Serwisu CANAL+ („Regulamin”) lub w odrębnych szczegółowych warunkach, warunkach promocji, „obowiązkach
informacyjnych”. Klient jest zobowiązany do ich przestrzegania.
Wyrażenia napisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Szczegółowych Warunkach, posiadają znaczenie nadane
im w Regulaminie.
Korzystanie przez Klienta z Pakietu CANAL+ wymaga uprzedniego zapoznania się z dokumentami wskazanymi w ust. 2
powyżej i ich akceptacji w formie odrębnego oświadczenia woli składanego przed zawarciem Umowy drogą elektroniczną,
poprzez wybór odpowiedniej opcji.
Szczegółowe Warunki są dostępne publicznie na stronie internetowej ogladaj.canalplus.pl w sposób, który zapewnia
możliwość zapoznania się z ich treścią w dowolnym momencie oraz w formie, która umożliwia pobranie, odtwarzanie,
utrwalanie i wydrukowanie dokumentu. Usługodawca rekomenduje zapisanie Szczegółowych Warunków i innych
dokumentów dotyczących Umowy na trwałym nośniku (np. urządzenie końcowe, dysk komputera). Usługodawca przekazuje
Szczegółowe Warunki za pomocą wiadomości e-mail wysyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta,
stanowiący jego login w Serwisie CANAL+.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy Pakietu CANAL+ oferowanego w Serwisie CANAL+ na podstawie
niniejszych Szczegółowych Warunków.

§ 2 Zakres i warunki korzystania z Pakietu CANAL+
1.
2.

3.
4.

Zakup Pakietu CANAL+ możliwy jest jedynie dla Klientów niekorzystających z Pakietów: FILM, SPORT, FUN&INFO, KIDS
w momencie składania zamówienia, chyba że Usługodawca postanowi inaczej.
Zawartość Pakietu CANAL+ jest każdorazowo wskazana w Serwisie CANAL+ oraz w potwierdzeniu zawarcia Umowy
na odległość, wysyłanym Klientowi za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta,
stanowiący jego login w Serwisie CANAL+.
Usługodawca świadczy Klientowi Pakiet CANAL+ w Okresie Korzystania wynoszącym jeden Miesiąc lub innym, wskazanym
w Serwisie CANAL+.
Rabat za zgody marketingowe: Klient Zarejestrowany może wyrazić zgody na działania marketingowe, których zakres
wskazany jest w Serwisie CANAL+. W przypadku wyrażenia tych zgód, Opłata miesięczna za Pakiet CANAL+ obowiązująca
Klienta zostanie obniżona o 5 zł, zgodnie z § 3 ust. 1 poniżej. Obniżenie Opłat nastąpi w przypadku wyrażenia wszystkich zgód
marketingowych wskazanych w Serwisie. W przypadku wycofania przez Abonenta którejkolwiek z tych zgód, Opłata
miesięczna może zostać podwyższona o 5 zł. Po ponownym wyrażeniu uprzednio wycofanych zgód lub po uzupełnieniu
wszystkich wskazanych w Serwisie zgód marketingowych, Rabat za zgody marketingowe zostanie udzielony i będzie
obowiązywać tak długo, jak długo obowiązywać będą wszystkie wskazane w Serwisie zgody marketingowe.

§ 3 Opłata

1.

2.

Opłata za Pakiet CANAL+ za miesięczny Okres Korzystania wynosi 45 zł. Niniejsza kwota uwzględnia Rabat za zgody
marketingowe, o którym mowa w § 2 ust. 4 powyżej. Bez Rabatu za zgody marketingowe, miesięczna Opłata za Pakiet będzie
wynosić 50 zł.
Klient uiszcza opłatę zgodnie z Regulaminem.

§ 4 Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

W kwestiach nieuregulowanych Szczegółowymi Warunkami zastosowanie mają postanowienia dokumentów wskazanych
w § 1 ust. 2 niniejszych Szczegółowych Warunków.
W przypadku kolizji między postanowieniami zawartymi Regulaminie, odrębnych szczegółowych warunkach, „obowiązkach
informacyjnych” a postanowieniami niniejszych Szczegółowych Warunków, pierwszeństwo mają postanowienia
Szczegółowych Warunków.
Niniejsze Szczegółowe Warunki wchodzą w życie z dniem 6.05.2021 r.

