
 

 

 

 

 

Szczegółowe Warunki świadczenia  

Opcji dodatkowej Netflix 4K z dnia 1 grudnia 2019 r. 
 
 

Niniejsze Szczegółowe Warunki należy czytać łącznie z Szczegółowymi Warunkami świadczenia Usługi Netflix oraz odrębnymi 

Szczegółowymi Warunkami dotyczącymi Oferty CANAL+ i Netflix. 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady udostępnienia Opcji dodatkowej Netflix 4K (dalej: Szczegółowe Warunki). 

2. Opcja dodatkowa Netflix 4K to usługa świadczona przez Netflix International B.V., holenderską spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością (dalej: Netflix).  

3. Dostawca usług udostępnia Opcję dodatkową Netflix 4K na warunkach określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach, 

Umowie o świadczenie usług (dalej: Umowa), Regulaminie świadczenia usług z dnia 22 grudnia 2014 r. albo Regulaminie 

świadczenia usług z dnia 12 grudnia 2018 r. (dalej: Regulamin), Cenniku z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Cennik), Szczegółowych 

Warunkach świadczenia Usługi Netflix z dnia 1 grudnia 2019 r, odrębnych Szczegółowych Warunkach, Warunkach Promocji. 

4. Dostawca usług zobowiązuje się do świadczenia Opcji dodatkowej Netflix 4K w zakresie i na warunkach określonych niniejszymi 

Szczegółowymi Warunkami, zaś Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

5. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zmian nazw produktów i Usług telewizyjnych oferowanych w ramach niniejszych 

Szczegółowych Warunków.  

 

Rozdział II. Postanowienia szczegółowe dotyczące Opcji dodatkowej Netflix 4K 

1. Zamówienia Opcji dodatkowej dokonuje się w następujący sposób: 

1) Klient – w trakcie zawierania Umowy; 

2) Abonent – telefonicznie pod aktualnym numerem telefonu Biura Obsługi Klienta Dostawcy usług bądź przy wykorzystaniu 

innych form komunikacji udostępnionych przez Dostawcę usług; 

3) poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji na koncie Abonenta w Serwisie Netflix (Netflix.com/account). 

2. Warunkiem skorzystania przez Abonenta z Opcji dodatkowej Netflix 4K jest korzystanie w ramach oferty Dostawcy usług z Pakietu, 

w którego skład wchodzi Usługa Netflix.  

3. Skorzystanie przez Abonenta z Opcji dodatkowej Netflix 4K powoduje zmianę planu subskrypcyjnego, oferowanego przez Netflix, 

z którego korzysta Abonent, z planu „Standard” na plan „Premium”. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Abonenta woli rezygnacji z Opcji dodatkowej Netflix 4K, wyłączenie usługi nastąpi ze skutkiem na 

koniec Okresu rozliczeniowego. 

Rozdział III. Opłaty 

1. Opłata za korzystanie z Opcji dodatkowej Netflix 4K obliczana jest każdorazowo poprzez odjęcie aktualnej ceny planu 

subskrypcyjnego „Standard” od aktualnej ceny planu subskrypcyjnego „Premium”, oferowanych przez Netflix. 

2. Dostawca usług zastrzega sobie prawo pobierania Opłat za korzystanie z Opcji dodatkowej Netflix 4K w innej wysokości niż 

zostało to określone w ust. 1 powyżej, uregulowanych w odrębnych Szczegółowych Warunkach dotyczących Oferty CANAL+ 

i Netflix, Warunkach Promocji. 

3. W przypadku aktywacji Opcji dodatkowej Netflix 4K w trakcie Okresu rozliczeniowego właściwego dla Umowy z Dostawcą usług, 

Opłata za Opcję dodatkową Netflix 4K zostanie naliczona proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca Okresu 

rozliczeniowego, w którym usługa została aktywowana. 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe 

1. W nieuregulowanych niniejszymi Szczegółowymi Warunkami kwestiach zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu, 

Umowy, Cennika, Szczegółowych Warunków świadczenia Usługi Netflix z dnia 1 grudnia 2019 r., odrębnych Szczegółowych 

Warunków dotyczących oferty CANAL+ i Netflix, Warunków Promocji, ”Regulaminu serwisu Netflix”.  

2. Szczegółowa zawartość usług regulowanych niniejszymi Szczegółowymi Warunkami dostępna jest na stronie internetowej 

Dostawcy usług, w załączniku do Umowy oraz w Biurze Obsługi Klienta. 

3. Niniejsze Szczegółowe Warunki wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2019 r. 

 


