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,,Wieczory z CANAL+ Family’’  
 
 

Warunki Oferty Promocyjnej ,,Wieczory z CANAL+ Family’’ dla użytkowników oferty ,,Telewizja n na 

kartę’’ i ,,Telewizja na kartę HD’’  
 

 
Warunki ogólne Oferty Promocyjnej ,,Wieczory z CANAL+ Family’’ 

 

Nazwa Oferty Promocyjnej: ,,Wieczory z CANAL+ Family’’ (dalej: Promocja). 
 

Organizatorem Promocji jest Cyfrowy Dom Sp. z o.o. (dalej: Cyfrowy Dom lub Organizator).  
Czas obowiązywania Promocji: od dnia 05.09.2013 roku do dnia 27.09.2013 roku (dalej: Okres obowiązywania 

Promocji). 
Oferta dotyczy promocyjnego dostępu do kanałów CANAL+ Family i CANAL+ Family2. 

 

Szczegółowe Warunki Promocji: 
 

1) Z Promocji mogą skorzystać użytkownicy oferty ,,Telewizja n na kartę’’ i/lub ,,Telewizja na kartę HD’’ (dalej: 
Klient lub Użytkownik), którzy: 

a) otrzymali informację z Biura Obsługi Klienta (dalej: BOK) telefoniczną i/lub sms-ową i/lub w postaci 

komunikatu na dekoder/moduł, uprawniającą do skorzystania z Promocji, 
b) po otrzymaniu informacji opisanej w pkt 1 lit a, skontaktowali się z dedykowanym BOK  

pod numerem 22 439 04 04 i potwierdzili w rozmowie z konsultantem BOK, chęć skorzystania z Promocji 
(BOK czynne 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 22:00), 

c) są użytkownikami dekoderów ADB (dalej: Zestaw) zakupionych w ramach ofert: Telewizja na kartę HD i/lub 

Telewizji n na kartę.  
2) W ramach Promocji Użytkownicy ofert ,,Telewizja n na kartę’’ i/lub ,,Telewizji na kartę HD’’, którzy w Okresie 

obowiązywania Promocji spełnią warunki, o których mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału, uzyskają, bezpłatnie, 
dostęp do kanałów CANAL+ Family i CANAL+ Family2 na 48 godzin (dalej: Promocyjny Dostęp). 

3) W Okresie obowiązywania Promocji Użytkownik może tylko jeden raz otrzymać Promocyjny Dostęp dla jednego 
Zestawu objętego Promocją. 

4) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Promocji, zastosowanie mają odpowiednio 

postanowienia Przewodnika Użytkownika wraz z Przewodnikiem po ofercie ,,Telewizja n na kartę’’  i/lub Telewizji 
na kartę HD, Szczegółowych warunków świadczenia Kanałów Canal+ Family i Canal+ Family2. 

5) Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej Promocji w dowolnym terminie lub zmiany 
niniejszych Warunków Promocji z zachowaniem praw nabytych Użytkowników. Informacja o zmianie bądź 

wycofaniu niniejszej Promocji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej: 

www.telewizjanakarte.pl i www.n.pl   
 

 
 
 
 
¹ Koszt połączenia według stawek operatorów. 

Dedykowane Biuro Obsługi Klienta do obsługi Promocji: 22 439 04 04¹  

http://www.telewizjanakarte.pl/
http://www.n.pl/

