
Warunki Promocji  
w ramach oferty „Usługa z CANAL+ BOX”  

Zestaw z CANAL+ BOX (R) 
 
 
1. Organizator Promocji: CANAL+ Polska S.A. („Usługodawca”). 

2. Nazwa Promocji: Zestaw z CANAL+ BOX (R) („Promocja”). 

3. Dokumenty dotyczące Promocji: Regulamin Serwisu CANAL+, Szczegółowe Warunki świadczenia Pakietu 

CANAL+ w Serwisie CANAL+, Szczegółowe Warunki świadczenia Odnawianych Usług w Serwisie CANAL+, 

„obowiązki informacyjne”. 

4. Okres obowiązywania Promocji: od 08.12.2022 r. do odwołania, z zachowaniem praw nabytych Klientów.  

5. Opis Promocji:  

1) W przypadku skorzystania przez Klienta z Promocji „Zestaw z CANAL+ BOX”, Klient w ramach 

Zestawu Startowego otrzyma dostęp do Pakietu CANAL+ na Okres Korzystania trwający dwa 

Miesiące (tj. dwa Cykle Rozliczeniowe).  

2) Po okresie wskazanym w pkt 1) powyżej, dochodzi do automatycznego przejścia w kolejny Okres 

Korzystania, trwający Miesiąc, chyba że Klient zrezygnuje zgodnie z pkt 7) poniżej. Opłata za Pakiet 

CANAL+ będzie naliczana zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami świadczenia Pakietu CANAL+ 

w Serwisie CANAL+. 

3) Dostęp zawarty w Zestawie Startowym może zostać uruchomiony przez Klienta, który w momencie 

aktywacji Zestawu Startowego nie korzysta z żadnej Usługi świadczonej w Serwisie CANAL+. Klient 

posiadający aktywne Usługi na Koncie, może uruchomić dostęp zawarty w Zestawie Startowym po 

wygaśnięciu dostępu do Usług, z których dotychczas korzystał. 

4) Aby uruchomić dostęp do Pakietu CANAL+ objęty Zestawem Startowym, niezbędne jest 

zarejestrowanie na Koncie metody płatności (tj. ważnej karty płatniczej lub aktywnej usługi „Zapłać 

z Play”) oraz akceptacja niniejszych Warunków Promocji. 

5) W przypadku wyrejestrowania przez Klienta/utraty ważności metody płatności w trakcie 

dwumiesięcznego Okresu Korzystania objętego Zestawem Startowym, Pakiet CANAL+ zostanie 

wyłączony ze skutkiem na koniec tego Okresu Korzystania. W przypadku wyrejestrowania/utraty 

ważności metody płatności po Okresie Korzystania objętym Zestawem Startowym, Pakiet CANAL+ 

zostanie wyłączony ze skutkiem na koniec Cyklu Rozliczeniowego, w którym zdarzenie to nastąpiło. 

6) Pakiet CANAL+ świadczony jest jako Odnawiana Usługa. Szczegóły dotyczące zasad świadczenia 

Odnawianych Usług wskazane zostały w Szczegółowych Warunkach świadczenia Odnawianych Usług 

w Serwisie CANAL+.  

7) Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z Pakietu CANAL+ poprzez złożenie odpowiedniej 

dyspozycji na swoim Koncie w Serwisie CANAL+. W takim przypadku Pakiet CANAL+ zostanie 

wyłączony ze skutkiem na koniec Cyklu Rozliczeniowego, w którym nastąpiło zgłoszenie jego 

wyłączenia.  

6. Zwrot CANAL+ BOX w przypadku odstąpienia: Klient, który zawarł Umowę na odległość i który skorzysta 

z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w Regulaminie i „obowiązkach informacyjnych”, będzie 

miał obowiązek zwrócić Usługodawcy CANAL+ BOX niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Klient dokonuje zwrotu na własny koszt. Zwrotu można dokonać: 

1) na adres korespondencyjny: CANAL+ Polska S.A., skr. pocztowa nr 8, 02-100 Warszawa; 

2) w punkcie sprzedaży Usługodawcy. 

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie CANAL+ BOX przed jego upływem. Usługodawca zwróci 

wniesione przez Klienta płatności, z zastrzeżeniem postanowień „obowiązków informacyjnych” 

w przedmiocie skutków odstąpienia od Umowy zawartej na odległość. Usługodawca może wstrzymać się ze 

zwrotem płatności do chwili otrzymania CANAL+ BOX lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, 

w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.   

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

mają postanowienia dokumentów wskazanych w ust. 3 niniejszych Warunków Promocji. 

8. 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. 


