
 

 

Szczegółowe Warunki świadczenia Odnawianych Usług w Serwisie CANAL+   
 

 

§ 1  Informacje ogólne 

 

1. Niniejsze Szczegółowe Warunki (dalej jako: „Szczegółowe Warunki”) określają zasady świadczenia Usług, 

których Okres Korzystania ulega – na podstawie wyraźnej zgody Klienta złożonej przed zawarciem Umowy 

– automatycznemu wznowieniu co Miesiąc, na kolejny Okres Korzystania równy Miesiącowi, do momentu 

zgłoszenia rezygnacji przez Klienta lub wyłączenia Usługi przez Usługodawcę zgodnie z § 3 ust. 5 niniejszych 

Szczegółowych Warunków lub zaprzestania świadczenia Usługi przez Usługodawcę w dotychczasowej 

formie (dalej jako: „Odnawiane Usługi” lub „Usługi”). 

2. Usługodawca świadczy Usługi na zasadach określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach oraz 

Regulaminie Serwisu CANAL+ (dalej jako: „Regulamin”), szczegółowych warunkach, warunkach promocji, 

„obowiązkach informacyjnych”. Klient jest zobowiązany do ich przestrzegania. 

3. Wyrażenia napisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Szczegółowych Warunkach 

posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie. 

 

§ 2 Zakres i warunki korzystania z Odnawianych Usług 

 

1. Szczegółowe informacje o poszczególnych Odnawianych Usługach, zwłaszcza o ich zawartości, Opłacie, 

sposobie płatności i automatycznie przedłużanym Okresie Korzystania są dostępne w Serwisie CANAL+ przy 

ich opisie. 

2. Warunkiem zawarcia Umowy dotyczącej Odnawianej Usługi jest: 

a) wyrażenie zgody na automatyczne i powtarzalne co Miesiąc pobranie płatności, w formie 

udostępnionej przez Klienta, w celu uiszczania Opłaty za dostęp do Odnawianej Usługi na kolejny 

Okres Korzystania równy Miesiącowi, do momentu zgłoszenia rezygnacji przez Klienta lub wyłączenia 

Usługi przez Usługodawcę zgodnie z § 3 ust. 5 niniejszych Szczegółowych Warunków lub zaprzestania 

świadczenia Usługi przez Usługodawcę w dotychczasowej formie; 

b) korzystanie z udostępnionych przez Usługodawcę form płatności, umożliwiających automatyczne 

i powtarzalne co miesiąc pobieranie Opłaty za dostęp do Odnawianej Usługi; 

c) posiadanie zarejestrowanego Konta. 

3. W celu dokonania płatności, Klient zostanie przekierowany na stronę internetową Operatora Płatności, 

gdzie będzie zobowiązany podać wymagane dane. 

4. Celem skutecznego realizowania płatności za Odnawiane Usługi, Klient powinien zapewnić środki na karcie 

płatniczej albo rachunku bankowym, z którego płatności są pobierane, zweryfikować datę ważności karty 

(o ile płatność dokonywana jest kartą płatniczą), limity oraz ustawienia dla transakcji internetowych, 

obowiązujące dla rachunku bankowego/karty płatniczej, z których korzysta Klient.  

5. Podczas rejestracji metody płatności, celem skorzystania przez Klienta z Odnawianych Usług, może zostać 

przeprowadzona transakcja weryfikacyjna, podczas której z karty płatniczej/rachunku bankowego Klienta 

może zostać pobrana kwota maksymalnie 1 zł. Po przeprowadzeniu weryfikacji kwota ta zostanie Klientowi 

zwrócona w tej samej formie. 

6. Dla abonentów operatora sieci Play, tj. spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która będzie Operatorem 

Płatności w usłudze „Zapłać z Play”, oprócz standardowych metod płatności, o których mowa w ust. 3-5 

powyżej, dostępna jest również możliwość skorzystania z usługi „Zapłać z Play”, świadczonej przez 

P4 Sp. z o.o. w oparciu o Regulamin usługi „Zapłać z Play”. 

7. Zawarcie Umowy w Serwisie CANAL+ dotyczącej Odnawianej Usługi oznacza, że Klient będzie otrzymywał 

odpłatnie, z zastrzeżeniem odrębnych promocji, w sposób automatyczny i powtarzalny co Miesiąc, tę samą 

Usługę na Okres Korzystania równy Miesiącowi, do momentu zgłoszenia rezygnacji przez Klienta lub 



wyłączenia Usługi przez Usługodawcę zgodnie z § 3 ust. 5 niniejszych Szczegółowych Warunków lub 

zaprzestania świadczenia Usługi przez Usługodawcę w dotychczasowej formie. 

8. Usługodawca niezwłocznie przekaże Klientowi za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej 

podany przez Klienta, stanowiący jego login w Serwisie CANAL+, w szczególności: potwierdzenie zawarcia 

Umowy, potwierdzenie przyjęcia rezygnacji z odnowienia Usługi przez Klienta, informację o zmianach 

w Usłudze, informację o wyłączeniu Usługi zgodnie z § 3 ust. 5 niniejszych Szczegółowych Warunków, 

informację o zaprzestaniu świadczenia Usługi przez Usługodawcę w dotychczasowej formie. 

 

§ 3 Opłaty i zasady Odnawiania Usługi 

 

1. W związku z zawarciem Umowy dotyczącej Odnawianej Usługi, z zastrzeżeniem odrębnych promocji, Opłaty 

za Okres Korzystania z Usługi będą pobierane w sposób automatyczny i powtarzalny co Miesiąc w drodze 

obciążania karty płatniczej albo rachunku bankowego Klienta. 

2. Pierwsza Opłata zostanie pobrana w pełnej kwocie wskazanej w Serwisie CANAL+ przy opisie wybranej 

Usługi: 

a) po upływie promocji, z której skorzystał Klient, w przypadku gdy uprawniała ona Klienta do 

bezpłatnego korzystania z Usługi przez okres promocyjny albo 

b) w związku ze złożeniem przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 

3. Kolejne Opłaty będą pobierane (o ile Usługa wciąż będzie dostępna w dotychczasowej formie) każdorazowo 

w przypadku  automatycznego  wznowienia  Usługi,  w  pierwszym  dniu  kolejnego  miesięcznego Okresu 

Korzystania, chyba że Klient zrezygnuje z odnowienia zgodnie z ust. 6 lub 7 poniżej albo Usługa zostanie 

wyłączona przez Usługodawcę zgodnie z ust. 5 poniżej. 

4. Postanowień ust. 1-3 nie stosuje się w przypadku Klientów, którzy skorzystają z usługi, o której mowa w § 2 

ust. 6, od których Opłaty będą pobierane na zasadach opisanych w Regulaminie usługi „Zapłać z Play”. 

5. W przypadku braku możliwości pobrania Opłaty (pierwszej lub kolejnej), Usługa zostanie wyłączona 

Klientowi, o czym zostanie on poinformowany. 

6. Klient może, w dowolnym momencie przed końcem bieżącego Okresu Korzystania, zrezygnować 

z odnowienia Usługi, w łatwy i szybki sposób po zalogowaniu się do Konta i wybraniu odpowiedniego 

przycisku. W takim przypadku Odnowiona Usługa zakończy się wraz z zakończeniem bieżącego Okresu 

Korzystania, bez pobrania kolejnej Opłaty. 

7. W przypadku zmiany wysokości Opłaty, formy świadczenia, zakresu lub zawartości Usługi Odnawianej, 

z której korzysta Klient, Usługodawca poinformuje Klienta o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail na 

adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, stanowiący jego login w Serwisie CANAL+, 

z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. W przypadku braku akceptacji zmiany, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym, Klientowi będzie przysługiwało prawo rezygnacji z Usługi Odnawianej, w terminie 

wskazanym w informacji o ww. zmianie. W przypadku braku rezygnacji, Usługa będzie świadczona na 

zmienionych warunkach. 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Szczegółowych Warunkach, zastosowanie mają 

postanowienia dokumentów wskazanych w § 1 ust. 2 niniejszych Szczegółowych Warunków oraz 

Regulaminu usługi „Zapłać z Play”, w przypadku Klientów, którzy skorzystali z tej usługi. 

2. W przypadku kolizji między postanowieniami zawartymi w Regulaminie, odrębnych szczegółowych 

warunkach, „obowiązkach informacyjnych” a postanowieniami zawartymi w niniejszych Szczegółowych 

Warunkach, pierwszeństwo mają postanowienia Szczegółowych Warunków. 

3. Usługodawca zastrzega możliwość odwołania niniejszych Szczegółowych Warunków, z zachowaniem praw 

i obowiązków nabytych przez Klientów przed jego odwołaniem. Przedmiotowa informacja zostanie podana 

do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej ogladaj.canalplus.pl i Aplikacji lub w inny 

stosowny sposób. 

4. Niniejsze Szczegółowe Warunki wchodzą w życie z dniem 4.08.2022 r. 


