Warunki Promocji
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Organizator Promocji: Usługodawca.
Nazwa Promocji: Drugi Miesiąc Gratis („Promocja”).
Dokumenty dotyczące Promocji: Regulamin Serwisu CANAL+, „obowiązki informacyjne”, Szczegółowe Warunki
świadczenia Odnawianych Usług w Serwisie CANAL+, szczegółowe warunki świadczenia Usług, o których mowa
w ust. 5 pkt 2) niniejszych Warunków Promocji.
Okres obowiązywania Promocji: od 24.11.2020 r. do odwołania, z zachowaniem praw nabytych Klientów.
Opis Promocji:
1)
W ramach Promocji, Klient może korzystać z dostępu do Pakietu/Pakietów świadczonych w Serwisie
CANAL+, przez okres dwóch Miesięcy („Okres Promocyjny”), za Opłatą odpowiadającą cenie dostępu do
danego Pakietu na jeden Miesiąc.
2)
Promocja obowiązuje przy zakupie Pakietu/Pakietów jako Odnawianych Usług, oznaczonych w Serwisie
CANAL+ jako objęte niniejszą Promocją. Szczegóły dotyczące zasad świadczenia Odnawianych Usług
wskazane zostały w Szczegółowych Warunkach świadczenia Odnawianych Usług w Serwisie CANAL+.
3)
Promocja jest dostępna wyłącznie dla Klientów niekorzystających z żadnego Pakietu w momencie
składania zamówienia w ramach niniejszej Promocji.
4)
Opłata za Pakiet/Pakiety wybrane przez Klienta, o której mowa w pkt 1) powyżej, zostanie pobrana
podczas składania zamówienia. Z początkiem drugiego Miesiąca Okresu Promocyjnego, Opłata za
Pakiet/Pakiety nie zostanie pobrana.
5)
Warunkiem korzystania z Promocji jest posiadanie przez Klienta zarejestrowanej na Koncie ważnej karty
płatniczej przez cały Okres Promocyjny. W przypadku wyrejestrowania karty płatniczej przez Klienta, lub
upływu daty ważności zarejestrowanej karty płatniczej w tracie trwania Okresu Promocyjnego, Pakiety
Klienta zostaną wyłączone ze skutkiem na koniec Cyklu Rozliczeniowego, w którym zdarzenie to nastąpiło.
6)
Po upływie Okresu Promocyjnego dochodzi do automatycznego przejścia w kolejny płatny,
trwający Miesiąc, Okres Korzystania, co wiąże się z automatycznym pobraniem Opłaty wskazanej
w szczegółowych warunkach dotyczących wybranych przez Klienta Pakietów, chyba że Klient zrezygnuje
zgodnie z pkt 7) poniżej.
7)
Klient może w dowolnym momencie Okresu Promocyjnego zrezygnować z odnowienia Pakietu poprzez
złożenie odpowiedniej dyspozycji na swoim Koncie w Serwisie CANAL+. W takim przypadku Pakiet
zostanie wyłączony ze skutkiem na koniec Cyklu Rozliczeniowego, w którym nastąpiło zgłoszenie jego
wyłączenia.
8)
Niespełnienie warunków, o których mowa w pkt 5) powyżej lub rezygnacja z Pakietu w trakcie pierwszego
Miesiąca Okresu Promocyjnego, skutkować będzie utratą warunków promocyjnych przyznawanych
w ramach niniejszej Promocji.
9)
Promocja ma charakter jednorazowy, tzn. jest dostępna wyłącznie przy pierwszym zamówieniu objętym
niniejszym Promocją, realizowanym z wykorzystaniem jednej formy płatności wskazanej przez Klienta
i jednego Konta. W przypadku kolejnego zamówienia tej samej lub innej Odnawianej Usługi
z wykorzystaniem tej samej formy płatności (np. tej samej karty płatniczej), za pośrednictwem tego
samego lub innego Konta, Promocja nie będzie dostępna.
Kwestie nieuregulowane: w kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji, zastosowanie mają
postanowienia dokumentów wskazanych w ust. 3 niniejszych Warunków Promocji.
Kolizja postanowień: W przypadku kolizji między postanowieniami zawartymi w dokumentach wymienionych
w ust. 3 powyżej, a postanowieniami niniejszych Warunków Promocji, pierwszeństwo mają postanowienia
Warunków Promocji.

