
 
 
Warunki Promocji  

Pierwszy Miesiąc Gratis 
 

1. Organizator Promocji: Usługodawca. 

2. Nazwa Promocji: Pierwszy Miesiąc Gratis („Promocja”). 

3. 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. 

4. Okres obowiązywania Promocji: od 5.05.2020 r. do odwołania, z zachowaniem praw nabytych Klientów. 

5. Opis Promocji:  

1) Promocja uprawnia do nieodpłatnego korzystania z Usług określonych w ust. 5 pkt 2) poniżej, przez 

pierwszy Okres Korzystania trwający jeden Miesiąc („Okres Promocyjny”); 

2) Promocja obowiązuje przy zakupie Pakietu/Pakietów albo Pakietu/Pakietów i Opcji Dodatkowej, jako 

Odnawianej Usługi, oznaczonych w Serwisie CANAL+ jako objęte niniejszą Promocją; 

3) Okres Promocyjny rozpoczyna się w momencie dokonania przez Klienta pierwszego zakupu Usług objętych 

Promocją. W przypadku dokupienia przez Klienta w trakcie trwania Okresu Promocyjnego kolejnego 

Pakietu/Pakietów/Opcji Dodatkowej objętych Promocją, Usługi te będą świadczone nieodpłatne do końca 

pierwotnego (trwającego) Okresu Promocyjnego; 

4) Szczegóły dotyczące zasad świadczenia Odnawianych Usług wskazane zostały w Szczegółowych 

Warunkach świadczenia Odnawianych Usług w Serwisie CANAL+; 

5) Po upływie Okresu Promocyjnego dochodzi do automatycznego przejścia w pierwszy płatny, 

trwający Miesiąc, Okres Korzystania, co wiąże się z automatycznym pobraniem Opłaty wskazanej 

w trakcie składania zamówienia na Odnawianą Usługę oraz w odrębnych szczegółowych warunkach lub 

warunkach promocji, chyba że Klient zrezygnuje zgodnie z ust. 5 pkt 6) poniżej; 

6) Klient może w dowolnym momencie Okresu Promocyjnego zrezygnować z odnowienia Usługi poprzez 

złożenie odpowiedniej dyspozycji na swoim Koncie w Serwisie CANAL+. W takim przypadku Usługa 

zakończy się wraz z upływem Okresu Promocyjnego bez pobrania jakiejkolwiek Opłaty.  

7) 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, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 3) powyżej. 

6. Kwestie nieuregulowane: w kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Promocji, zastosowanie mają 

postanowienia dokumentów wskazanych w ust. 3 niniejszych Warunków Promocji. 

7. 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. 

 

 

Drogi Kliencie! 

Pamiętaj, że po upływie miesięcznego bezpłatnego Okresu Promocyjnego rozpocznie się kolejny, płatny Okres 

Korzystania z Usługi. Jeżeli wcześniej nie zrezygnujesz z automatycznego odnowienia Usługi, obciążymy Twój 

rachunek bankowy Opłatą za Usługę. W celu podjęcia świadomej decyzji o korzystaniu z Usługi, dokładnie 

zapoznaj się z powyższymi Warunkami Promocji oraz dokumentami wskazanymi w ust. 3 powyżej. 

 

Życzymy miłego korzystania z Usług w Serwisie CANAL+ 

 


