REGULAMIN PROMOCJI „VOD za 1 zł”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do określonych w Regulaminie usług dostarczania programów
telewizyjnych, oferowanych przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010078, NIP 796-18-10-732, kapitał zakładowy w wysokości 25 581
840,64 złotych w pełni wpłacony, adres poczty elektronicznej: kontakt@polsatbox.pl (zwaną dalej „Cyfrowy Polsat” lub „Spółką”) i jest integralnie związany odpowiednio
z regulaminami tych usług aktualnymi na dzień zamówienia.
1. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, pojęcia w nim użyte mają znaczenia nadane im w Regulaminie świadczenia usługi „VOD - Domowa Wypożyczalnia Filmowa” dostępnym
na stronie internetowej www.polsatbox.pl.

§ 2. PRZEDMIOT PROMOCJI
Promocja polega na udostępnianiu Abonentom lub Użytkownikom, będących w ofercie Cyfrowego Polsatu w ramach usługi VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa, wybranych
Materiałów Audiowizualnych w promocyjnej cenie. Materiały Audiowizualne udostępniane będą w wybranych przez Cyfrowy Polsat dniach tygodnia, w czasie trwania Promocji.

§ 3. ZASADY PROMOCJI
1.
2.
3.

4.
5.
6.

W ramach Promocji i w dniach wskazanych w pkt 1 par. IV poniżej, jednorazowa opłata za udostępnienie wskazanego przez Cyfrowy Polsat Materiału Audiowizualnego poprzez
Usługę „VOD – Domowa Wypożyczalnia Filmowa”, na wskazanych przez Cyfrowy Polsat pozycjach, będzie wynosiła 1 zł brutto za Materiał Audiowizualny.
W czasie trwania Promocji, Cyfrowy Polsat będzie określał na stronie internetowej www.polsatbox.pl/vod w jakie dni Materiały Audiowizualne będą oferowane w ramach
Promocji.
Abonent lub Użytkownik może skorzystać z Promocji zamawiając Materiał Audiowizualny za pośrednictwem:
a) sms-a wysłanego na numer 7043 z kodem Materiału Audiowizualnego, który Abonent lub Użytkownik może uzyskać poprzez wciśnięcie na pilocie Dekodera dwukrotnie
przycisku „I” lub EPG/GUIDE/G na wskazanych przez Cyfrowy Polsat pozycjach (koszt SMS-a 0,62 z VAT);
b) strony internetowej www.polsatbox.pl/vod
c) Centrum Obsługi Klienta dostępnego pod numerem telefonu 801 08 08 08, 222 127 222, 699 00 22 22, (opłata za połączenie zgodnie z planem taryfowym Operatora).
Z Promocji mogą skorzystać wszyscy Abonenci lub Użytkownicy.
Abonentowi lub Użytkownikowi przysługuje prawo rezygnacji z Usługi w ramach Promocji, przed momentem rozpoczęcia jej wykonania, na zasadach określonych
w Regulaminie świadczenia usługi „VOD - Domowa Wypożyczalnia Filmowa” dostępnym na stronie internetowej www.polsatbox.pl.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Cyfrowy Polsat.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.
Promocja obowiązuje w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu do dnia 31 grudnia 2021 roku do godziny 05:59:59 lub do jej odwołania przez Cyfrowy Polsat.
Cyfrowy Polsat zastrzega sobie możliwość przedłużenia Promocji, poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie www.polsatbox.pl.
W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie będzie miał zastosowanie Regulamin świadczenia Usługi „VOD – Domowa Wypożyczalnia Filmowa” znajdujący się pod
adresem internetowym www.polsatbox.pl.

Cyfrowy Polsat S.A. Centrum Obsługi Klienta • z telefonu stacjonarnego: tel. 801 080 808 • z telefonu komórkowego: tel. 699 002 222 • 22 212 72 22 (opłata wg taryfy operatora)
e-mail: kontakt@polsatbox.pl

