Regulamin Promocji
Pakiet MAX świadczony przez ITI Neovision S.A. w zestawie z pakietem Start
świadczonym przez TVN Digital S.A.
(obowiązuje od 1 grudnia 2017 r.)
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Niniejszy Regulamin określa promocyjne warunki świadczenia przez Usługodawcę Pakietu MAX (dalej jako:
„Regulamin Promocji”), który jest oferowany w Sklepie Player.pl w cenie 90 zł za Okres Korzystania 30 dni,
jeśli Użytkownik wykupi jednocześnie pakiet Start za 10 zł świadczony przez TVN Digital S.A. na podstawie
odrębnej umowy zawieranej przez Użytkownika z TVN Digital S.A.
Pakiet MAX składa się z Pakietu Extra o promocyjnej cenie 10 zł, z kanałów Best TV w cenie 20 zł oraz
z kanałów CANAL+ w cenie 60 zł.
Szczegółowa informacja o kanałach wchodzących w skład Pakietu MAX jest wskazana w Sklepie Player.pl oraz
w potwierdzeniu zawarcia Umowy na odległość, wysyłanym Użytkownikowi za pomocą wiadomości e-mail na
adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta TVN.
W przypadku odstąpienia od zakupu Pakietu MAX Usługodawca nalicza Opłatę Aktywacyjną, która wynosi
15 zł. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozliczania Opłaty Aktywacyjnej za Pakiet MAX na zasadach
promocyjnych.
Usługodawca świadczy Pakiet MAX na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji
i Regulaminie świadczenia Usług przez ITI Neovision S.A. w Sklepie Player.pl dalej jako: „Regulamin”).
Użytkownik jest zobowiązany do ich przestrzegania.
Wyrażenia napisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Regulaminie Promocji posiadają znaczenie
nadane im w Regulaminie.
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu Promocji zastosowanie znajdują postanowienia
Regulaminu.
W przypadku kolizji między postanowieniami zawartymi w Regulaminie, a postanowieniami zawartymi
w niniejszym Regulaminie Promocji, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Promocji.
Usługodawca zastrzega możliwość odwołania niniejszego Regulaminu Promocji, 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.
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