
 
 
 
Warunki Promocji  

Pakiet CANAL+ 12M i voucher NBA League Pass (LTO) 
 

1. Organizator Promocji: CANAL+ Polska S.A. („Usługodawca”). 

2. Nazwa Promocji: Pakiet CANAL+ 12M i voucher NBA League Pass (LTO) („Promocja”). 

3. Dokumenty Usługodawcy dotyczące Promocji: Regulamin Serwisu CANAL+, „obowiązki informacyjne”, Szczegółowe 

Warunki świadczenia Pakietu CANAL+ w Serwisie CANAL+. 

4. Okres obowiązywania Promocji: od 12.10.2022 r. do odwołania, z zachowaniem praw nabytych Klientów. 

5. Opis Promocji:  

1) W ramach Promocji Klient (w łącznej cenie podanej w Tabeli promocyjnej 1 poniżej) otrzymuje:  

a) dostęp do Pakietu CANAL+ świadczonego w Serwisie CANAL+ na okres 12 Miesięcy („Okres Promocyjny”); 

b) voucher uprawniający do skorzystania z usługi „NBA League Pass” na sezon 2022/2023. 

2) Okres Promocyjny dla Pakietu CANAL+ trwa 12 Miesięcy i w ramach niniejszej Promocji jest on traktowany jako jeden 

Cykl Rozliczeniowy, za który Klient dokonuje jednorazowej płatności podczas składania zamówienia (tj. z góry). 

3) Klient, który skorzysta z niniejszej Promocji, nie ma możliwości dokonywania modyfikacji zakresu Usług, z których 

korzysta, w trakcie Okresu Promocyjnego.  

4) Pakiet CANAL+ objęty Promocją ulega automatycznemu wyłączeniu z końcem Okresu Promocyjnego, chyba że 

Usługodawca udostępni Klientom możliwość przedłużenia oferty przed końcem Okresu Promocyjnego, na warunkach 

tej lub innej promocji. 

5) „NBA League Pass” to usługa streamingowa, która na dzień wejścia w życie niniejszej Promocji dostarczana jest przez 

NBA Media Ventures, LLC wraz z Turner Digital Basketball Services, INC., dystrybuowana przez NBA Digital 

Services US LLC, za pośrednictwem oficjalnej witryny internetowej NBA (National Basketball Association) pod adresem 

www.nba.com oraz oficjalnych aplikacji NBA. W ramach niniejszej Promocji Klient otrzymuje voucher uprawniający do 

dostępu do „NBA League Pass” do końca sezonu rozgrywek NBA 2022/2023, który będzie mu świadczony na warunkach 

określonych przez podmioty świadczące tę usługę oraz w oparciu o regulaminy lub inne dokumenty tych podmiotów.  

6) Klient, który skorzysta z niniejsze Promocji, w ciągu 24 godzin od momentu sfinalizowania zamówienia złożonego 

w ramach niniejszej Promocji, otrzyma (na adres e-mail stanowiący jego login w Serwisie CANAL+) indywidualny kod 

vouchera obejmującego dostęp do „NBA League Pass”, wraz z instrukcją jego realizacji. Voucher można zrealizować do 

30.06.2023 r. Usługodawca informuje, iż brak dokonania przez Klienta aktywacji usługi objętej voucherem nie stanowi 

podstawy do roszczenia o zwrot Opłaty wniesionej przez Klienta w ramach niniejszej Promocji. 

7) Usługodawca informuje, iż liczba voucherów dostępnych w ramach niniejszej Promocji jest ograniczona.  

 
Tabela promocyjna 1 

Usługi Opłata 

Pakiet CANAL+ – dostęp na 12 Miesięcy 

Voucher „NBA League Pass” na sezon 2022/20233 
450 zł1 albo 510 zł2 

1Opłata z Rabatem za zgody marketingowe, o którym mowa w Szczegółowych Warunkach świadczenia Pakietu CANAL+ w Serwisie CANAL+. Celem 
naliczenia Opłaty, brany jest pod uwagę stan zgód marketingowych wyrażonych przez Klienta aktualny w momencie składania zamówienia.  

2Opłata bez Rabatu za zgody marketingowe, o którym mowa w Szczegółowych Warunkach świadczenia Pakietu CANAL+ w Serwisie CANAL+. Celem 
naliczenia Opłaty brany jest pod uwagę stan zgód marketingowych wyrażonych przez Klienta aktualny w momencie składania zamówienia.  

3Rabat na usługę „NBA League Pass” objętą voucherem udzielany w ramach niniejszej Promocji, nie przekracza 50% regularnej ceny dostępu do tej 
usługi. 

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. 


