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Warunki Promocji z dn. 30 września  2019 r.

Pakiet Start
 

Usługodawca/Organizator Promocji: TVN Digital S.A.
Nazwa Promocji: Pakiet Start (Promocja).
Dokumenty regulujące umowę zawieraną w ramach Promocji:

Umowa zawarta z Użytkownikiem Sklepu potwierdzenie jej zawarcia (obejmujące m.in. informację z zgodzie 
Użytkownika Sklepu na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa 
odstąpienia od Umowy) wysyłane jest na adres poczty elektronicznej Użytkownika Sklepu, jako podsumowanie 
transakcji (Umowa).
Warunki niniejszej Promocji (Warunki Promocji).
Regulamin Serwisu Internetowego Sklep Player.pl (Regulamin).

Przedmiot Umowy (treści cyfrowe, do których nabywany jest dostęp): Pakiet Start (Promocja) składający się z 
pakietu Start.
Okres obowiązywania Umowy: okres, w którym Użytkownik Sklepu posiada dostęp do treści stanowiących 
przedmiot Umowy. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Minimalny czas trwania zobowiązań 
Użytkownika: jeden pełny Okres Rozliczeniowy (30 dni). Okres Rozliczeniowy trwa do momentu (wyznaczonego 
przez dzień, godzinę, minuty i sekundy) przypadającego dokładnie po upływie czasu stanowiącego iloczyn 
okresów 24-godzinnych oraz liczby dni składających się na dany Okres Rozliczeniowy, liczonego od chwili 
zawarcia Umowy, rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego, a w przypadku prawa Użytkownika do 
nieodpłatnego korzystania z określonych Materiałów Audiowizualnych od rozpoczęcia pierwszego Okresu 
Rozliczeniowego. Użytkownik może w każdym czasie, bez podania przyczyn, złożyć oświadczenie o 
wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie to składa się poprzez skorzystanie z przycisku Anuluj (lub innego o 
równoważnym znaczeniu), znajdującego się w ramach Konta TVN Użytkownika, w zakładce Moje Zakupy. W 
przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, Umowa ulega rozwiązaniu z końcem Okresu 
Rozliczeniowego, za który została dokonana ostatnia płatność. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę, 
bez podania przyczyn, naprzód na koniec Okresu Rozliczeniowego przypadającego bezpośrednio po Okresie 
Rozliczeniowym, w którym złożył Użytkownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu. Powyższe uprawnienie nie ma 
wpływu na możliwość wcześniejszego rozwiązania Umowy w wyniku zastosowania przez Użytkownika 
procedury rezygnacji, opisanej powyżej.
Odstąpienie od Umowy: uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi Sklepu, który jako 
konsument (tj. w celach niezwiązanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową) 
zawarł Umowę z Usługodawcą - w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Powyższe uprawnienie do odstąpienia 
od Umowy Użytkownik Sklepu traci w przypadku, gdy zażądał natychmiastowego świadczenia treści cyfrowych, 
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tj. przed upływem 14 dni na odstąpienie od Umowy, o czym Użytkownik Sklepu jest informowany zgodnie z 
przepisami prawa.
Cena promocyjna (obowiązująca na podstawie niniejszych Warunków Promocji): 

0,00 zł w bezpłatnym 30 dniowym okresie aktywowanym Voucherem,
po upływie bezpłatnego okresu:  10,00 zł / okres rozliczeniowy

Cena regularna (niepromocyjna): 20,00 zł / okres rozliczeniowy
Okres obowiązywania Promocji: od 30 września 2019 r. do odwołania. Użytkownik Sklepu, który zawarł 
Umowę przed odwołaniem Promocji, ma prawo korzystać z treści cyfrowych na podstawie niniejszych 
Warunków Promocji.
Przypadki, w których może nastąpić zablokowanie dostępu do treści cyfrowych stanowiących przedmiot 
Umowy: przypadki wskazane w 10 Regulaminu.
Kwestie nieuregulowane: w kwestiach nieuregulowanych Umową lub Warunkami Promocji zastosowanie 
znajdują postanowienia Regulaminu oraz przepisy obowiązującego prawa.
W przypadku niezgodności między postanowieniami Regulaminu a postanowieniami niniejszych Warunków 
Promocji, pierwszeństwo mają Warunki Promocji.
Wyrażenia pisane w niniejszych Warunkach Promocji wielką literą, a odrębnie w nich  niezdefiniowane, mają 
znaczenie określone w Regulaminie.
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