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Regulamin Odnawianych Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A.  
(obowiązuje od 22 listopada 2017 r.) 

 

 
§ 1 Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin Odnawianych Usług”) określa zasady świadczenia Usług, których 

Okres Korzystania ulega – na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika złożonej przed zawarciem Umowy 

- automatycznemu wznowieniu co 30 dni na kolejny Okres Korzystania równy 30 dniom (na 

dotychczasowych warunkach, o ile Usługa jest dostępna), do momentu zgłoszenia rezygnacji przez 

Użytkownika lub wyłączenia Usługi przez Usługodawcę (dalej jako: „Odnawiane Usługi” lub „Usługi”).  

2. Usługodawca świadczy Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Odnawianych Usług 

i Regulaminie świadczenia Usług przez ITI Neovision S.A. w Sklepie Player.pl (dalej jako: „Regulamin”). 

Użytkownik jest zobowiązany do ich przestrzegania.  

3. Wyrażenia napisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie Odnawianych Usług 

posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie. Wyrażenie Konto TVN posiada znaczenie nadane mu 

w Regulaminie serwisu internetowego TVN (https://konto.tvn.pl/pdf/regulamin.pdf). 

 

§ 2 Zakres i warunki korzystania z Odnawianych Usług 

1. Szczegółowe informacje o poszczególnych Odnawianych Usługach, zwłaszcza o ich zawartości, Opłacie, 

sposobie płatności i automatycznie przedłużanym Okresie Korzystania są dostępne w Sklepie Player.pl przy 

ich opisie, a ponadto w potwierdzeniu zawarcia Umowy na odległość, wysyłanym Użytkownikowi za pomocą 

wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta 

TVN.  

2. Warunkiem zawarcia Umowy dotyczącej Odnawianej Usługi jest: 

1) wyrażenie zgody na automatyczne i powtarzalne co 30 dni obciążanie karty płatniczej, udostępnionej 

przez Użytkownika w celu uiszczania Opłaty za dostęp do Odnawianej Usługi na kolejny Okres 

Korzystania równy 30 dniom (na dotychczasowych warunkach, o ile Usługa jest dostępna), do momentu 

zgłoszenia rezygnacji przez Użytkownika lub wyłączenia Usługi przez Usługodawcę; 

2) korzystanie z udostępnionych przez Usługodawcę form płatności, umożliwiających automatyczne 

i powtarzalne co 30 dni pobieranie Opłaty za dostęp do Odnawianej Usługi; 

3) posiadanie zarejestrowanego Konta TVN z podanym adresem poczty elektronicznej e-mail. 

3. W celu dokonania płatności kartą płatniczą Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową 

operatora płatności online, gdzie będzie zobowiązany podać wymagane dane. 

4. Zawarcie Umowy w Sklepie Player.pl dotyczącej Odnawianej Usługi oznacza, że Użytkownik będzie 

otrzymywał odpłatnie, z zastrzeżeniem odrębnych promocji, w sposób automatyczny i powtarzalny co 

30 dni, tę samą Usługę na dotychczasowych warunkach (o ile wybrana przez Użytkownika Usługa będzie 

wciąż dostępna) na Okres Korzystania równy 30 dniom, do momentu zgłoszenia rezygnacji przez 

Użytkownika lub wyłączenia Usługi przez Usługodawcę. 

5. Usługodawca niezwłocznie przekaże Użytkownikowi za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty 

elektronicznej podany podczas rejestracji Konta TVN w szczególności: potwierdzenie zawarcia Umowy,  

potwierdzenie przyjęcia rezygnacji z odnowienia Usługi przez Użytkownika, informację o wyłączeniu Usługi 

bądź pobraniu kolejnej Opłaty w związku z wznowieniem Okresu Korzystania na dotychczasowych warunkach 

na kolejne 30 dni. 

§ 3 Opłaty i zasady Odnawiania Usługi 

1. W związku z zawarciem Umowy dotyczącej Odnawianej Usługi, z zastrzeżeniem odrębnych promocji, Opłaty 

za Okres Korzystania z Usługi będą pobierane w sposób automatyczny i powtarzalny co 30 dni w drodze 

obciążania karty płatniczej Użytkownika, wskazanej w trakcie zawierania Umowy.  

2. Pierwsza Opłata zostanie pobrana w pełnej kwocie wskazanej w Sklepie Player.pl przy opisie wybranej Usługi: 

1) po upływie promocji, z której skorzystał Użytkownik, w przypadku gdy uprawniała ona Użytkownika do 

bezpłatnego korzystania z Usługi przez okres promocyjny albo  

2) w związku ze złożeniem przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 
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3. Kolejne Opłaty będą pobierane w tej samej kwocie (o ile Usługa wciąż będzie dostępna) każdorazowo 

w przypadku automatycznego wznowienia Usługi, w pierwszym dniu kolejnego 30–dniowego Okresu 

Korzystania, chyba że Użytkownik zrezygnuje z odnowienia zgodnie z ust. 5 poniżej albo Usługa zostanie 

wyłączona przez Usługodawcę zgodnie z ust. 4 poniżej.  

4. W przypadku braku możliwości pobrania Opłaty (pierwszej lub kolejnej), Usługa zostanie wyłączona 

Użytkownikowi, o czym zostanie on poinformowany zgodnie z § 2 ust. 5 powyżej. 

5. Użytkownik może w dowolnym momencie, lecz nie później niż 24 godziny przez rozpoczęciem kolejnego 

Okresu Korzystania, zrezygnować z odnowienia Usługi w łatwy i szybki sposób po zalogowaniu się do 

Konta TVN i wybraniu odpowiedniego przycisku. W takim przypadku Odnowiona Usługa zakończy się wraz 

z zakończeniem bieżącego Okresu Korzystania, bez pobrania kolejnej Opłaty.  

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Odnawianych Usług zastosowanie mają 

postanowienia Regulaminu.  

2. W przypadku kolizji między postanowieniami zawartymi w Regulaminie, a postanowieniami zawartymi 

w niniejszym Regulaminie Odnawianych Usług, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Odnawianych 

Usług.  

3. Usługodawca zastrzega możliwość odwołania niniejszego Regulaminu Odnawianych Usług, z zachowaniem 

praw i obowiązków nabytych przez Użytkowników przed jego odwołaniem. Przedmiotowa informacja 

zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej: 

https://player.pl/playerplus i Aplikacji Mobilnej lub w inny stosowny sposób. 

 


