REGULAMIN PROMOCJI „IPLA MINI W PREZENCIE”
Wersja z dnia 16 stycznia 2015r.

1. Niniejszy regulamin promocji „IPLA MINI w prezencie” (zwany dalej „Regulaminem”) został przygotowany przez
Cyfrowy Polsat SA z siedzibą: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000010078, kapitał zakładowy: 25.581.840,64 zł (opłacony w całości), NIP 796-18-10-732, REGON
(zwaną dalej „Cyfrowy Polsat” lub „Spółką”).
2.

Regulamin określa zasady promocji organizowanej przez Cyfrowy Polsat (zwanej dalej „Promocją”) polegającej na
udostępnieniu bezpłatnie możliwości aktywacji dostępu do pakietu IPLA MINI na 90 dni.

3. Promocja jest dostępna dla osób, które posiadają Kartę Korzyści „Dla Ciebie” z unikalnym numerem identyfikacyjnym
oraz weryfikacyjnym, otrzymaną zgodnie z Regulaminem programu Paszport

Korzyści oraz zawrą w trakcie

obowiązywania Promocji co najmniej jedną umowę wskazaną poniżej:
a)

pisemną umowę na świadczenie usług dostępu do Internetu lub programów telewizyjnych (telewizja satelitarna) z
Cyfrowym Polsatem, albo

b) pisemną umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus w ofercie Plus Abonament, Plus Mix lub Plus
Internet, z Polkomtel Sp. z o. o. (dalej „Polkomtel”).
4. Promocja nie jest dostępna dla osób, które dokonają jedynie przedłużenia umowy zawartej z Cyfrowym Polsatem lub
Polkomtel lub zawrą aneks do takiej umowy.
5. W przypadku spełnienia warunków niniejszej Promocji i zawarcia w trakcie obowiązywania Promocji kolejnej umowy, o
której mowa w ust. 3 powyżej, Klient jest uprawniony do ponownej aktywacji dostępu do pakietu IPLA MINI na 90 dni.
6. W celu aktywacji dostępu do pakietu IPLA MINI należy:
a. wejść na stronę www.ipla.tv
b. wybrać pakiet IPLA MINI i odpowiedni przycisk „AKTYWUJ”
c. zalogować się do serwisu IPLA (w przypadku braku konta, należy dokonać rejestracji)
d. wpisać nr korzyści Karty Korzyści „Dla Ciebie” oraz nr weryfikacyjny w polu przeznaczonym na kod dostępu.
7. Aktywacja dostępu do pakietu IPLA MINI na 90 dni powinna nastąpić w ciągu 30 dni od daty zakupu usługi
uprawniającej do takiej aktywacji z zastrzeżeniem, że możliwość aktywacji dostępu do pakietu może zostać udostępniona
w ciągu maksymalnie 72 godzin od zakupu usługi uprawniającej do takiej aktywacji.
8. Brak aktywacji dostępu do pakietu IPLA MINI na 90 dni w okresie 30 dni od zakupu usługi uprawniającej do takiej
aktywacji spowoduje wygaśnięcie możliwości takiej aktywacji.
9. Promocja trwa od dnia 13 maja 2014 roku do 31 marca 2015.
10. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduje Regulamin płatnego dostępu do usług
IPLA w Cyfrowym Polsacie (dalej Regulamin IPLA).
11. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie z ważnych powodów tj.
m.in. zmiana oferty, zmiana zakresu praw do materiałów objętych Pakietem IPLA MINI, zmiana uwarunkowań
technicznych świadczenia usługi lub zmiana prawa, a w szczególności w razie przedłużenia czasu trwania Promocji. O
zmianie Cyfrowy Polsat poinformuje klientów przed dokonaniem zmiany w sposób przewidziany dla zmiany Regulaminu
płatnego dostępu dla usług ipla. W przypadku zmiany Regulaminu klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z korzystania
z Pakietu IPLA MINI.
12. Reklamacje dotyczące Promocji można składać zgodnie z trybem przewidzianym w Regulaminie IPLA.
15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2015r.

