Regulamin oferty promocyjnej – SERWIS Netflix w prezencie na 6
miesięcy

Opis Oferty promocyjnej:
1. Niniejszy dokument określa warunki skorzystania z oferty „Serwis Netflix w prezencie na 6 miesięcy” (dalej „Serwis Netflix”),
dostępnej w okresie od dnia 04.07.2017r. do dnia 03.08.2017 r. (dalej „Oferta”).
2. Organizatorem Oferty jest T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000391193, NIP
5261040567, REGON 1011417295 (dalej „T-Mobile”).
3. Z Oferty skorzystać może abonent T-Mobile będący Konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa (dalej
„Użytkownik”), który spełni poniższe warunki:
3.1. zawrze z T-Mobile w okresie obowiązywania Oferty umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub aneks do
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na piśmie w ramach oferty wymienionej poniżej lub jest już stroną
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem w wymienionej ofercie:
3.1.1.
Oferta "OFERTA T oraz T-MOBILE 1 –BEZ LIMITU. Przedłużenie umowy bez telefonu na 24 miesiące w TMobile"
3.2. otrzyma od T-Mobile wiadomość SMS zawierającą link do dedykowanej strony www, dającej dostęp do Serwisu
Netflix.
4. Oferta polega na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości skorzystania z dostępu do Serwisu Netflix przez 6 miesięcy
bezpłatnie. Dostęp do Serwisu Netflix obejmuje plan subskrypcyjny o nazwie „2 ekrany + HD”.
4.1. Wartość 1- miesięcznej subskrypcji tego planu wynosi 43 zł brutto. Łączna wartość 6- miesięcznej subskrypcji wynosi
258 zł brutto.
5. Użytkownik ma prawo zmiany planu subskrypcyjnego opisanego w pkt 4 na inny plan, dostępny w ofercie Serwisu Netflix,
jednak maksymalna wartość nowo wybranego planu nie może przekroczyć kwoty łącznej wartości 6- miesięcznej
subskrypcji, opisanej w pkt 4.1. powyżej. W przypadku, gdy Użytkownik zmieni plan subskrypcyjny nastąpić może zmiana
długości bezpłatnego okresu – uzależnione jest to od wysokości kwoty wybranej 1-miesięcznej subskrypcji. Użytkownik
zostanie poinformowany przez Dostawcę o czasie trwania nowego okresu bezpłatnego.
6. Aby aktywować dostęp, Użytkownik musi kliknąć w link otrzymany od T-Mobile, zaakceptować niniejszy Regulamin
dostępu do Serwisu Netflix, a po przekierowaniu na stronę Serwisu Netflix postępować zgodnie ze wskazówkami
przekazanymi przez Dostawcę Serwisu Netflix.
7. Okres bezpłatnego dostępu do Serwisu Netflix rozpoczyna się w momencie rejestracji Użytkownika na stronie Serwisu
Netflix. Każdy miesiąc bezpłatnego dostępu kończy się z upływem dnia, poprzedzającego dzień, który datą odpowiada
dniowi, w którym Użytkownik dokonał rejestracji w Serwisie Netflix.
8. Podczas korzystania z Serwisu Netflix konieczne jest połączenie z siecią Internet. Używanie Serwisu Netflix przez
Użytkownika powoduje zmniejszenie zasobu danych w ramach mobilnego Internetu, pod warunkiem, że Użytkownik
posiada aktywną usługę Supernet Video w ramach swojej oferty .
9. Serwis Netflix oraz wszystkie treści w Serwisie Netflix udostępniane są przez właściciela serwisu- Netflix International B.V.,
holenderską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Dostawca”). Serwis Netflix dostępny jest pod adresem:
www.netflix.com, w aplikacji Netflix lub w inny sposób określony przez Dostawcę. Szczegółowy opis oferowanego planu
subskrypcyjnego oraz warunki korzystania z Serwisu Netflix określa Dostawca.
10. Użytkownik z Oferty może skorzystać tylko raz na danym numerze telefonu.
11. By móc skorzystać z powyższej Oferty aktywacja dostępu do Serwisu Netflix oraz rejestracja u Dostawcy w Serwisie Netflix
muszą nastąpić do dnia 31.08. 2017r.
12. Po zakończeniu bezpłatnego okresu 6 miesięcy dostęp do Serwisu Netflix będzie płatny. Opłata cykliczna za dostęp do
Serwisu Netflix będzie wynosić 43 zł brutto (lub według aktualnego cennika Dostawcy Serwisu Netflix) w miesięcznym
okresie rozliczeniowym.
13. Aktywacja płatnego dostępu do Serwisu Netflix nastąpi automatycznie po zakończeniu okresu bezpłatnego, na warunkach
określonych w „Regulaminie świadczenia Serwisu Netflix w T-Mobile”.
14. Użytkownik zostanie poinformowany przez Dostawcę o zbliżającym się zakończeniu okresu bezpłatnego oraz o sposobie
rezygnacji z płatnego dostępu do Serwisu Netflix.
15. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Serwisu Netflix w sposób określony przez Dostawcę.
16. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z aktywacją dostępu do Serwisu Netflix Użytkownik może kierować
zgłoszenia do Biura Obsługi Klienta (pod numerem 602 900).
17. T-Mobile jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
T-Mobile samodzielnie lub poprzez podmioty przez niego upoważnione przetwarza dane osobowe Użytkowników,
związane z niniejszą Ofertą. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych i ich
poprawiania. Wszelka korespondencja dotycząca przetwarzania danych osobowych powinna być kierowana na adres TMobile.
18. Do spraw związanych z usługami telekomunikacyjnymi, które zapewniają dostęp do Serwisu Netflix mają zastosowanie
postanowienia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, której stroną jest Użytkownik.
19. T-Mobile zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania niniejszej Oferty w każdym czasie, co nie będzie naruszać praw
nabytych Użytkowników.

