Regulamin promocji „Pierwszy film VOD za 1 zł”

1.

2.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin, (zwany dalej „Regulaminem”), określa warunki promocji organizowanej w ramach Usługi VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa pod nazwą „Pierwszy
film VOD za 1 zł”, („Promocja”). Organizatorem Promocji jest Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010078, której kapitał
zakładowy wynosi 25 581 840,64 PLN, opłacony w całości, o numerze NIP 796-18-10-732, o numerze REGON: 670925160, („Cyfrowy Polsat” lub „Organizator”).
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.
OPIS PROMOCJI
Promocja polega na udostępnianiu Użytkownikowi, który po raz pierwszy wypożycza Materiał Audiowizualny w ramach Usługi VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa, wybranego
przez niego Materiału Audiowizualnego, spośród Materiałów Audiowizualnych wskazanych przez Organizatora, w promocyjnej cenie 1 (jednego) złotego brutto.
§ 3.
ZASADY PROMOCJI
W ramach Promocji, jednorazowa opłata za udostępnienie pierwszego Materiału Audiowizualnego spośród Materiałów Audiowizualnych wskazanych przez Organizatora, tj.
wybranych przez Organizatora filmów z Bazy Materiałów Audiowizualnych, wynosić będzie 1 zł brutto.
2. Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w Promocji, jeżeli w jakimkolwiek czasie wypożyczył przynajmniej jeden Materiał Audiowizualny w ramach Usługi VOD – Domowa
Wypożyczalnia Filmowa.
3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w Promocji zgodnie z ust. 2 § 3 powyżej, jest on uprawniony do wypożyczenia Materiału Audiowizualnego na
zasadach ogólnych określonych w Regulaminie świadczenia usługi „VOD - Domowa Wypożyczalnia Filmowa” dostępnym na stronie www.polsatbox.pl.
4. Niezależnie od ograniczeń wynikających z ust. 2 § 3 powyżej, Promocja nie dotyczy Materiałów Audiowizualnych przeznaczonych wyłącznie dla widzów dorosłych .
5. Użytkownik może skorzystać z Promocji zamawiając Materiał Audiowizualny za pośrednictwem:
a) Strony www.polsatbox.pl/vod/;
b) sms-a wysłanego na numer 7043 z kodem Materiału Audiowizualnego, który Użytkownik może uzyskać:
I. poprzez wciśnięcie na pilocie Dekodera dwukrotnie przycisku „I” lub EPG/GUIDE/G na wskazanych przez Cyfrowy Polsat kanałach (opłata za wysłanie sms-a zgodnie
z planem taryfowym operatora telekomunikacyjnego);
II. za pośrednictwem www.polsatbox.pl/vod/ po wybraniu konkretnego filmu i wciśnięciu przycisku „Zamawiam SMS-em”;
c) Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta (COK) dostępnego pod numerem telefonu 699 00 22 22, 801 08 08 08, 222 127 222 (opłata za połączenie zgodnie z planem
taryfowym operatora telekomunikacyjnego).
6. Z zastrzeżeniem ust. 4powyżej, z Promocji mogą skorzystać wszyscy Użytkownicy, którzy dokonują zamówienia Materiału Audiowizualnego po raz pierwszy.
7. Organizator poinformuje Użytkownika o okresie, w którym udostępniony będzie Materiał Audiowizualny zamówiony przez Użytkownika w ramach Promocji w sposób, w jaki
Użytkownik zamówił Materiał Audiowizualny (patrz ust. 5 Regulaminu).
8. Udostępnienie Materiału Audiowizualnego jest równoznaczne z pozytywnym wynikiem procesu weryfikacji Użytkownika przez Organizatora.
9. Zamiana zamówionego przez Użytkownika Materiału Audiowizualnego jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem połączenia z Centrum Obsługi Klienta, przed uzyskaniem przez
Użytkownika od Organizatora dostępu do Materiału Audiowizualnego, zamówionego w ramach Promocji.
10. Użytkownik nie jest uprawniony do łączenia Promocji z pozostałymi promocjami w ramach Usługi VOD Domowej Wypożyczalni Filmowej.
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§ 4.
CZAS TRWANIA PROMOCJI
Promocja obowiązuje w okresie od dnia 1 września 2021 roku od godziny 6:00 do jej odwołania przez Cyfrowy Polsat.
Cyfrowy Polsat zastrzega sobie możliwość przedłużenia Promocji, poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie www.polsatbox.pl/vod/
§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.
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 uprawniony jest do dokonania w każdym czasie zmian w Regulaminie.

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
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