Regulamin korzystania z odnawianych Pakietów
ipla z dnia 25 maja 2018 roku
§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania i korzystania z odnawianego dostępu
do wybranych Pakietów w Serwisie ipla oraz preferencyjne warunki tego dostępu (dalej
„Regulamin”).
2. Dostawcą odnawianych Pakietów jest Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą 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”).
3. Warunki dostępu do odnawianych Pakietów określa niniejszy Regulamin oraz Regulamin płatnego
dostępu do ipla w Cyfrowym Polsacie (dalej „Regulamin ipla”). Każdy zamawiający odnawiany
Pakiet zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu
ipla.
4. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu z dużej litery, a w nim nie zdefiniowane mają znaczenie
określone w Regulaminie ipla.
§2
Warunki korzystania
1. Informacja o Pakietach dostępnych w formie odnawianej oraz o ich cenie i sposobie płatności,
dostępna jest w opisie Pakietu w Serwisie.
2. Warunkiem korzystania z odnawianych Pakietów jest:
a. Posiadanie zarejestrowanego konta w Serwisie z podanym adresem e-mail;
b. Akceptacja Regulaminu i Regulaminu ipla;
c. Korzystanie z udostępnionych przez Cyfrowy Polsat form płatności, umożliwiających
automatyczne cykliczne pobieranie płatności za dostęp odnawiany;
d. Wyrażenie zgody na automatyczne wielokrotne obciążanie karty kredytowej
lub debetowej;
3. Zamówienie odnawianego Pakietu oznacza, że Klient będzie otrzymywał do niego płatny dostęp,
odnawiany automatycznie co 30 dni na kolejne 30 dniowe okresy przez czas nieokreślony, do
czasu gdy Klient dokona rezygnacji z Pakietu lub Pakiet zostanie dezaktywowany przez Cyfrowy
Polsat.
4. Zamówienia płatnego odnawianego Pakietu Klient może dokonać w Serwisie, poprzez zaznaczenie
przy Pakiecie wariantu „DOSTĘP ODNAWIANY” i jednej z dostępnych opcji płatności oraz
zatwierdzenie wyboru za pomocą przycisku „PŁACĘ”, po dokonaniu kolejnych kroków zgodnie z
dalszą instrukcją zamówienia w Serwisie.
5. Zamówienie Pakietu wymaga podania danych wymaganych do dokonania zamówienia oraz
zrealizowania płatności tj. imię i nazwisko oraz numer karty kredytowej lub debetowej.
W przypadku braku tych danych zamówienie nie zostanie zrealizowane.
6. W przypadku zamówienia odnawianego Pakietu, opłaty za dostęp do Pakietu będą pobierane
automatycznie, cyklicznie co 30 dni, poprzez obciążenie karty kredytowej lub debetowej
wskazanej przy zamówieniu.

7. Pierwsza opłata zostanie pobrana w chwili złożenia zamówienia w kwocie oznaczonej przy opisie
zamawianego Pakietu w Serwisie. Kolejne opłaty będą pobierane, w ostatnim dniu każdego 30–
dniowego (trzydziestodniowego) okresu, poprzedzającego okres kolejnego nadania odnawianego
Pakietu, w kwocie zakupu oznaczonej w opisie Pakietu przy złożeniu zamówienia. Wysokość
opłaty za Pakiet może różnić się w kolejnych okresach w sposób oznaczony w opisie Pakietu
przy złożeniu zamówienia.
8. W przypadku braku możliwości pobrania pierwszej opłaty, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
9. W przypadku braku możliwości pobrania opłaty za kolejny okres dostępu do odnawianego Pakietu,
zgodnie z ust. 7 powyżej, próba pobrania opłaty zostanie ponowiona kolejno 4 razy co 7 dni.
Brak pobrania opłaty jest jednoznaczny z brakiem dostępu do Pakietu. W przypadku gdy nastąpi
skuteczne pobranie opłaty Pakiet zostanie nadany na kolejny 30-dniowy okres. W przypadku
gdy wszystkie próby okażą się bezskuteczne, w kolejnych okresach Pakiet nie będzie
odnawiany i opłaty nie będą pobierane.
10. Obsługa elektronicznych płatności za Pakiety odnawiane jest realizowana przez operatorów
tych usług, na zasadach przez nich określonych.
11. W okresie, w którym podejmowane będą próby pobrania opłat, Klient może w dowolnym
momencie samodzielnie zainicjować pobranie opłaty i wznowić dostęp do Pakietu na kolejny
okres, po zalogowaniu na swoje konto w Serwisie, poprzez wybranie przy danym Pakiecie
przycisku „PRZEDŁUŻ” W przypadku gdy pomimo wznowienia próba pobrania opłaty będzie
nieudana, odpowiednio stosuje się ust. 9 niniejszego paragrafu. Klient może w każdej chwili
zrezygnować z odnowienia Pakietu na kolejne okresy, po zalogowaniu na swoje konto w
Serwisie i wybraniu przy danym Pakiecie przycisku „REZYGNUJĘ”. W przypadku
rezygnacji, Pakiet nie będzie odnawiany i opłaty nie będą pobierane w kolejnych okresach,
następujących po okresie w którym dokonano rezygnacji.
12. Cyfrowy Polsat zastrzega prawo dezaktywacji odnawianego Pakietu, w przypadku zmiany oferty,
o czym Klienci zostaną powiadomieni za pośrednictwem e-mail wskazany przy rejestracji konta
w Serwisie z wyprzedzeniem. W takim przypadku Pakiet nie będzie odnawiany i opłaty nie będą
pobierane w kolejnych okresach. W przypadku automatycznego pobrania opłaty za kolejny okres,
w którym Pakiet nie będzie dostępny, opłata zostanie Klientowi zwrócona z wykorzystaniem
formy za pośrednictwem której nastąpiło jej pobranie, a gdyby zwrot w tej formie okazał się
niemożliwy, zostaną zwrócone w innej formie wskazanej przez Klienta.
13. Potwierdzenie zakupu, rezygnacji i dezaktywacji Pakietu, a także pobrania opłaty lub próby
jej pobrania oraz wznowienia Pakietu będzie każdorazowo przesłane Klientowi na adres e-mail
wskazany przy rejestracji konta w Serwisie.
14. Korzystanie z Pakietu wiąże się z korzystaniem z Internetu i transmisją danych. Opłata za
odnawiany dostęp do Pakietu nie obejmuje kosztów transmisji danych, które Klient ponosi
zgodnie z obowiązująca Klienta taryfą dostawcy Internetu.
15. Klienci są uprawnieni do przenoszenia Usług i korzystania z nich poza terenem Rzeczpospolitej
Polskiej w trakcie czasowego pobytu w innym państwie na terenie Unii Europejskiej, jeśli
nastąpiła pozytywna weryfikacja rzeczywistego i stałego miejsca zamieszkania na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z §2 ust. 5 Regulaminu ipla. Z uprawnienia tego mogą korzystać
także Klienci posiadający na dzień 01 kwietnia 2018 r. aktywny dostęp do Pakietów odnawianych,
którzy dokonali płatność za Usługi za pośrednictwem rachunku lub karty banku świadczącego
usługi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§3
Promocja „Pierwsze 14 dni bez opłat”
1. Promocja dotyczy wybranych Pakietów odnawianych, oznaczonych informacją o promocji.
2. Promocja obowiązuje od 11 marca 2014 r. i może być w każdej chwili odwołana przez Cyfrowy
Polsat bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klientów przed odwołaniem Promocji.
3. W ramach promocji Klient uprawniony jest do korzystania z Pakietu odnawianego przez pierwsze
14 dni od zamówienia (okres promocyjny) bez ponoszenia opłaty za dostęp do Pakietu w
tym okresie (dalej „Promocja”). Pierwsza opłata za zamówiony w ramach Promocji Pakiet
odnawiany zostanie pobrana po upływie okresu promocyjnego, czyli w 15. dniu od zamówienia, chyba że
Klient w tym okresie dokona rezygnacji z Pakietu odnawianego, zgodnie z §2 ust. 12 Regulaminu.

4. W przypadku rezygnacji z Pakietu odnawianego w okresie promocyjnym (w czasie pierwszych 14
dni od zamówienia) Klient nie zostanie obciążony opłatą za dostęp do Pakietu, a Pakiet zostanie
automatycznie dezaktywowany z końcem okresu promocyjnego (tj. 14 dnia) i nie będzie dostępny
w kolejnych okresach.
5. W przypadku zamówienia odnawianego Pakietu w ramach Promocji i wybraniu płatności kartą
kredytową lub debetową, Cyfrowy Polsat w celu dokonania weryfikacji autentyczności karty,
dokona jednorazowej transakcji z wykorzystaniem karty wskazanej w zamówieniu, poprzez
automatyczne pobranie i jednoczesny zwrot kwoty 1 zł, przed zrealizowaniem zamówienia.
6. Promocja dostępna jest jednorazowo dla Klientów którzy dokonują pierwszego zamówienia
określonego odnawianego Pakietu, zamawianego z wykorzystaniem jednej karty, z określonego
konta Klienta w Serwisie. W przypadku kolejnego zamówienia tego samego Pakietu odnawianego
z wykorzystaniem tej samej karty lub za pośrednictwem tego samego konta w Serwisie, Promocja
nie będzie dostępna.
§4
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje Regulamin ipla.
2. Regulamin może ulec zmianie m.in. w przypadku zmiany oferty, warunków technicznych,
funkcjonalności lub zmiany przepisów prawa. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana
na www.ipla.tv. Klienci zostaną powiadomieni o zmianie obowiązującego ich Regulaminu poprzez
e-mail wskazany do konta w Serwisie przed dokonaniem zmiany. W przypadku braku akceptacji
zmiany obowiązującego Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z Pakietu
odnawianego.
3. Niniejszy Regulamin oraz Regulamin ipla dostępne są na www.ipla.tv.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania.

