Korzyści Promocji:
▪ Zasilenie Twojego konta w usłudze Netflix wybraną kwotą
I. Definicje
Uczestnik Promocji – Abonent, który w dniu przystąpienia do Promocji jest związany z Dostawcą Usług obowiązującą Umową.
Promocja –warunki i zasady nabywania i świadczenia Vouchera Netflix określone w niniejszym Regulaminie Promocji.
Voucher Netflix – wirtualna kwota zasilająca konto Abonenta w usłudze Netflix.
Kampania Promocyjna – okres promocyjny oznaczony w Regulaminach Promocji kodem Z21, stosowany przez Dostawcę Usług.
Pozostałe pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Umowie, Regulaminie, Regulaminach Szczegółowych i
Cennikach.
II. Czas trwania Promocji i Uczestnicy Promocji
1.

Promocja oferowana jest od dnia 18.01.2021 r. do 15.04.2021 roku.

2.

Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie Abonenci, którzy skorzystali z promocji oferowanej przez Dostawcę Usług w
ramach Kampanii Promocyjnej w okresie jej obowiązywania. Voucher jest przypisany do konta Abonenta.

3.

Aktywacja Promocji możliwa jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

III. Zasady Promocji
1.

W ramach Promocji, Uczestnik Promocji otrzymuje Voucher Netflix, zgodnie warunkami promocji oznaczonej kodem Z21.
W okresie Kampanii Promocyjnej, Abonent jest uprawniony do realizacji tylko jednego Vouchera Netflix bez względu na ilość
zawartych z Dostawcą Usług w tym okresie Umów, w tym na podstawie różnych Regulaminów Promocji objętych tym samym
kodem promocji w ramach jednej Kampanii Promocyjnej.

2.

Wartość przyznanego Vouchera Netflix określona została w Tabeli nr 1.

3.

Wskazany w Tabeli nr 1 czas obowiązywania Vouchera Netflix stanowi wartość przyznanego Vouchera Netflix podzieloną na
wysokość opłaty subskrypcyjnej usługi Netflix w planie standardowym, zgodnie z cennikiem dostawcy usługi Netflix,
aktualnym na dzień 15 stycznia 2021 roku, które mogą ulec zmianie w czasie korzystania z Usługi Netflix Zmiana opłaty
subskrypcyjnej przez Netflix, wybór innego niż standardowy planu w usłudze Netflix lub jego zmiana dokonana przez
Abonenta powoduje proporcjonalną zmianę okresu wykorzystania Vouchera Netflix.

4.

Voucher Netflix jest przyznany Abonentowi w związku z wybraną promocją, zgodnie z pkt. III. 1. niniejszego Regulaminu
Promocji i nie podlega wymianie na równowartość Vouchera w pieniądzu oraz nie może zostać przekazany innym osobom, w
tym użyty do dokonywania płatności na rzecz Dostawcy Usług.

5.

W przypadku wykorzystania Vouchera Netflix i późniejszej realizacji prawa odstąpienia od Umowy na świadczenie Usług,
zawartej na warunkach promocyjnych Kampanii Z21, Abonent będzie zobowiązany do zwrotu pełnej wartości Vouchera
Netflix do Dostawcy Usług, na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W takim wypadku,
Dostawca Usług wystawi Abonentowi notę obciążeniową z terminem płatności wynoszącym 14 dni.

6.

W przypadku wykorzystania Vouchera Netflix i:
a.

rozwiązania przez Abonenta Umowy na świadczenie Usług z powodów innych niż z winy Dostawcy Usług lub,

b.

rozwiązania przez Abonenta Umowy na świadczenie Usług z powodu zmiany warunków świadczenia Usług nie
wynikających ze zmiany przepisów prawa lub decyzji Prezesa UKE lub,

c.

rozwiązania Umowy przez Dostawcę Usług z winy Abonenta

przed upływem Okresu Zobowiązania na jaki Umowa została zawarta, Abonent zobowiązany będzie do proporcjonalnego
zwrotu przyznanej wartości Vouchera Netflix, jako nienależnego świadczenia. Wartość zwrotu oblicza się biorąc pod uwagę
rozpoczęte
Okresy
Rozliczeniowe
Okresu
Zobowiązania
pozostałego
na
dzień
rozwiązania
Umowy.
W takim wypadku, Dostawca Usług wystawi Abonentowi notę obciążeniową z terminem płatności wynoszącym 14 dni.
7.

Po zakończeniu okresu bezpłatnego w usłudze Netflix oraz po wykorzystaniu Vouchera, Abonent będzie obciążany
cyklicznymi opłatami za usługę Netflix do czasu rezygnacji z niej, zgodnie z warunkami świadczenia usługi przez Netflix.

Tabela nr 1: Wartość i czas obowiązywania Vouchera Netflix
8.

Voucher Netflix

Wartość Vouchera

Czas obowiązywania
Vouchera (pkt. III.3.
Regulaminu)

Voucher 2 miesiące

86 zł

2 miesiące

Voucher 3 miesiące

129 zł

3 miesiące

Voucher 5 miesięcy

215 zł

5 miesięcy

Voucher 6 miesięcy

258 zł

6 miesięcy

Voucher 9 miesięcy

387 zł

9 miesięcy

Voucher 12 miesięcy

516 zł

12 miesięcy

IV. Realizacja Vouchera Netflix
1.

2.
3.

W celu wykorzystania Vouchera Netflix Dostawca Usług wymaga (1) akceptacji warunków regulaminu „Płacę z Vectra –
Netflix” oraz (2) aktywacji Vouchera w Strefie Klienta. Ponadto, Abonent powinien posiadać lub założyć konto w usłudze
Netflix, na warunkach określonych przez dostawcę usługi Netflix.
Realizacja Vouchera Netflix w aplikacji Netflix za pomocą Urządzenia Abonenckiego wymaga wpisania podczas rejestracji
numeru PIN. Indywidualny numer PIN Abonent powinien pobrać ze Strefy Klienta.
Wykorzystanie Vouchera Netflix musi nastąpić przed upływem daty jego ważności, tj. do 30 lipca 2021 r.

V. Postanowienia końcowe
1. Dostawca Usług zastrzega sobie, w trakcie obowiązywania Promocji, możliwość zmiany czasu jej trwania, określonego w pkt. II
(wydłużenie lub skrócenie terminu zakończenia promocji, w związku z uwarunkowaniami organizacyjnymi, technicznymi).
Szczegółowa informacja dostępna jest pod numerem Infolinii 601 601 601, w Salonach Firmowych i Biurach Obsługi Klienta
Dostawcy Usług oraz na Stronie WWW Dostawcy Usług. Zmiana czasu obowiązywania Promocji nie ma jednak wpływu na
treść i warunki Umów zawartych uprzednio z Abonentami na warunkach Promocji.
2. Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i go akceptuje. Odpowiednie zobowiązania,
o których mowa w niniejszym dokumencie Abonent potwierdzi podpisem.

data i czytelny podpis Uczestnika Promocji

