Szczegółowe Warunki – VOUCHER Pakiet CANAL+ 10 zł 1m
§ 1 Postanowienia ogólne
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Niniejsze Szczegółowe Warunki („Szczegółowe Warunki”) określają zasady świadczenia przez Usługodawcę
Usługi VOUCHER Pakiet CANAL+ 10 zł 1m w Serwisie CANAL+ („Usługa”).
Usługodawca świadczy Usługę na warunkach określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach,
Regulaminie Serwisu CANAL+ („Regulamin”), „obowiązkach informacyjnych”, Szczegółowych Warunkach
świadczenia Pakietu CANAL+ w Serwisie CANAL+, Szczegółowych Warunkach świadczenia Odnawianych
Usług w Serwisie CANAL+, lub w odrębnych szczegółowych warunkach, warunkach promocji. Klient jest
zobowiązany do ich przestrzegania.
Wyrażenia napisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Szczegółowych Warunkach, posiadają
znaczenie nadane im w Regulaminie.
Korzystanie przez Klienta z Usługi wymaga uprzedniego zapoznania się z dokumentami wskazanymi w ust. 2
powyżej i ich akceptacji w formie odrębnego oświadczenia woli składanego przed zawarciem Umowy drogą
elektroniczną, poprzez wybór odpowiedniej opcji.
Usługodawca udostępni Klientowi Szczegółowe Warunki podczas składania zamówienia obejmującego
Usługę oraz przekaże je za pomocą wiadomości e-mail wysyłanej na adres poczty elektronicznej podany
przez Klienta, stanowiący jego login w Serwisie CANAL+.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy Usługi oferowanej w Serwisie CANAL+ na podstawie
niniejszych Szczegółowych Warunków.

§ 2 Zakres i warunki korzystania z Vouchera
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Usługa dostępna jest dla Klientów Zarejestrowanych, będących w posiadaniu dedykowanego vouchera
uprawniającego do skorzystania z Usługi („Voucher”), którzy w momencie składania zamówienia
z wykorzystaniem Vouchera nie korzystają z Pakietu CANAL+ świadczonego w Serwisie CANAL+. Aby
skorzystać z Usługi, należy podczas składania zamówienia w Serwisie CANAL+, podać kod alfanumeryczny
z Vouchera, we wskazanym do tego celu miejscu.
Klientowi, który podczas składania zamówienia skorzysta z Vouchera, Pakiet CANAL+ będzie świadczony na
warunkach promocyjnych łącznie przez okres maksymalnie czterech Miesięcy („Okres Promocyjny”), na
następujących zasadach:
1) przez pierwszy Miesiąc w cenie 10 zł, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej;
2) przez trzy kolejne Miesiące w cenie 30 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 4, 6 i 8 poniżej.
W przypadku złożenia zamówienia z użyciem Vouchera na Pakiet CANAL+ przez Klienta, który w momencie
składania tego zamówienia korzysta już z innej Usługi w Serwisie (Pakietu/Opcji Dodatkowej), Opłata za
pierwszy Miesiąc zostanie naliczona proporcjonalnie za okres pozostający do końca trwającego w momencie
składania zamówienia Cyklu Rozliczeniowego.
Ceny wskazane w ust. 2 pkt 1) i 2) powyżej uwzględniają Rabat za zgody marketingowe, o którym mowa
w Szczegółowych Warunkach świadczenia Pakietu CANAL+ w Serwisie CANAL+. Bez Rabatu za zgody
marketingowe, miesięczna Opłata za Pakiet będzie wyższa o 5 zł.
Pakiet CANAL+ objęty Voucherem świadczony jest jako Odnawiana Usługa. Szczegóły dotyczące zasad
świadczenia Odnawianych Usług wskazane zostały w Szczegółowych Warunkach świadczenia Odnawianych
Usług w Serwisie CANAL+.
Warunkiem korzystania z Vouchera jest posiadanie przez Klienta zarejestrowanej na Koncie metody
płatności (tj. ważnej karty płatniczej lub aktywnej usługi „Zapłać z Play”) przez cały Okres Promocyjny.
W przypadku wyrejestrowania metody płatności przez Klienta lub upływu daty ważności zarejestrowanej
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karty płatniczej w tracie trwania Okresu Promocyjnego, Pakiet zostanie wyłączony ze skutkiem na koniec
Cyklu Rozliczeniowego, w którym zdarzenie to nastąpiło.
Po upływie Okresu Promocyjnego dochodzi do automatycznego przejścia w kolejny, trwający Miesiąc, Okres
Korzystania, co wiąże się z automatycznym pobraniem Opłaty wskazanej w Szczegółowych Warunkach
świadczenia Pakietu CANAL+ w Serwisie CANAL+, chyba że Klient zrezygnuje zgodnie z ust. 8 poniżej.
Klient może w dowolnym momencie Okresu Promocyjnego 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 wyłączenia Pakietu
CANAL+.
Voucher uprawniający do skorzystania z Usługi jest ważny do daty wskazanej każdorazowo w treści
Vouchera („Okres obowiązywania Vouchera”). Klient posiadający Voucher i spełniający warunki, o których
mowa powyżej, może skorzystać z Usługi w każdym momencie Okresu obowiązywania Vouchera,
z zastrzeżeniem, iż nie może to nastąpić w momencie, gdy na Koncie Klienta aktywny jest Pakiet CANAL+,
Pakiet FILM, Pakiet SPORT, Pakiet KIDS lub Pakiet FUN&INFO. W takim przypadku, realizacja Vouchera
będzie możliwa po wygaśnięciu dostępu do Usług, wskazanych w zdaniu poprzedzającym.

§ 3 Postanowienia końcowe
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W kwestiach nieuregulowanych Szczegółowymi Warunkami zastosowanie mają postanowienia
dokumentów wskazanych w § 1 ust. 2 niniejszych Szczegółowych Warunków.
W przypadku kolizji między postanowieniami zawartymi Regulaminie, odrębnych szczegółowych
warunkach, „obowiązkach informacyjnych” a postanowieniami niniejszych Szczegółowych Warunków,
pierwszeństwo mają postanowienia Szczegółowych Warunków.
Niniejsze Szczegółowe Warunki wchodzą w życie z dniem 7.05.2021 r.

