REGULAMIN PROMOCJI PAKIETÓW IPLA BIZNES
§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
Regulamin określa promocyjne zasady i zakres dostępu do Usług ipla (dalej „Promocja”) świadczonych przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem
w Warszawie (03–878) przy ul. Łubinowej 4a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010078, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 796-18-10-732, REGON 670925160, której kapitał zakładowy wynosi: 25
581 840,64 złotych wpłacony w całości (dalej „Cyfrowy Polsat”).
Korzystanie z Promocji odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Przed skorzystaniem z Promocji każdy zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu promocji oraz warunkami korzystania z treści dostępnych w Serwisie określonymi w Regulaminie płatnego dostępu do IPLA w Cyfrowym Polsacie.

§ 2 INFORMACJE O PROMOCJI
1. Promocja obowiązuje od dnia 14.02.2018 r. do odwołania.
2. Do skorzystania z Promocji uprawnieni są klienci Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Plus”) którzy korzystają w Plus z Usługi transmisji danych do IPLA
zgodnie z Regulaminami z grupy promocji Plus dla Firm. (dalej „Klient Plus”)
3. Klienci w ramach Promocji uzyskują możliwość dostępu do specjalnego Pakietu IPLA Biznes zawierającego treści o tematyce biznesowej, informacyjnej, publicystykę,
informacje sportowe ( dalej „pakiet IPLA Biznes”) dostępnego w Aplikacji Plus (na urządzenia mobilne) lub na www.ipla.tv lub w aplikacjach ipla na PC (dalej „Serwis”)
4. Treści dostępne w Pakiecie IPLA Biznes mogą podlegać zmianom. Informacje dotyczące aktualnej oferty dostępnej w ramach Pakietu IPLA Biznes dostępne są w Serwisie.
5. Przez dwa pierwsze okresy rozliczeniowe (obowiązujące w umowie z Plus w ofertach wskazanych w ust. 2 powyżej) każdy Klient otrzymuje dostęp w ramach Promocji na próbę
(„Okres na próbę”).

§ 3 ZASADY SKORZYSTANIA Z PROMOCJI
1. W celu skorzystania z promocji Klient Plus musi się zarejestrować w serwisie IPLA (poprzez stronę internetową ipla.tv lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej IPLA) oraz
powiązać swoje konto w IPLA z numerem telefonu, na którym jest aktywna usługa Usługi transmisji danych dla IPLA.
2. Usługi Plus uprawniające Klientów Plus do skorzystania z Promocji są oferowane przez Plus niezależnie od Cyfrowego Polsatu i opłaty z tytułu tych usług są naliczane i
pobierane przez Plus jako dostawcę tych usług.
3. Klient jest uprawniony do korzystania z treści dostępnych w Serwisie wyłącznie na terenie Polski.
4. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z Serwisu tylko w zakresie użytku osobistego.
5. Kopiowanie, wyświetlanie, komercyjne udostępnianie, publiczne udostępnianie lub przekazywanie treści dostępnych w Serwisie jest zabronione.
6. Reklamacje dotyczące Promocji dotyczące Serwisu (w tym Pakietów lub Aplikacji Plus) można zgłaszać elektronicznie pod adresem pomoc@ipla.pl, a w zakresie dotyczącym
naliczenia opłat lub Usługi transmisji danych do IPLA należy zgłaszać za pośrednictwem http://www.plus.pl/indywidualna/Kontakt/. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy
wskazać numer telefonu wykorzystany przy zamówieniu dostępu do Serwisu w ramach Promocji.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie promocji w zakresie korzystania z Serwisu zastosowanie ma Regulamin płatnego dostępu do ipla w Cyfrowym
Polsacie, dostępny Aplikacji Plus lub na www.ipla.tv.
2. Regulamin promocji dostępny jest w Aplikacji Plus i na www.ipla.tv.
3. W przypadku zmiany warunków Promocji, w tym zmiany oferty, warunków technicznych, funkcjonalności lub zmiany przepisów prawa, Regulamin promocji może ulec zmianie.
Zmiana Regulaminu promocji zostanie opublikowana w Aplikacji Plus oraz na www.ipla.tv. Klienci zostaną powiadomieni o zmianie lub zakończeniu Promocji w formie
elektronicznej poprzez SMS na numer wykorzystany przy zamówieniu dostępu do Serwisu oraz w formie informacji w Aplikacji Plus przed dokonaniem zmiany. W przypadku
braku akceptacji zmiany obowiązującego Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z subskrypcji Pakietu odnawianego.
4. Regulamin promocji obowiązuje od dnia 14.02.2018 r.

Centrum Obsługi Klienta • z telefonu stacjonarnego: tel. 801 080 808 • z telefonu komórkowego: tel. 699 002 222 • 22 212 72 22 • fax 22 356 66 77 (opłata wg taryfy operatora)
e-mail: kontakt@cyfrowypolsat.pl
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000010078, NIP: 796-18-10-732, REGON: 670925160, kapitał zakładowy 25.581.840,64 zł w pełni wpłacony.
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