
REGULAMIN PROMOCJI ME 2016 
 
 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie określają warunki i zasady korzystania Abonentów z Promocji „Regulamin  ME 2016”.  
2. Organizatorem promocji jest Korbank Media Cyfrowe sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Nabycińskiej 19, 53-677 Wrocław, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia 
Fabrycznej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263862, NIP 897-17- 21-120, REGON 020373926.  
3. Promocja trwa od 01.06.2016 r. do 10.07.2016 r.  
4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Promocji, w szczególności do skrócenia czasu jej trwania, jeżeli nie będzie miał 
możliwości świadczenia Usług objętych Promocją lub gdy liczba Uczestników przekroczy możliwości Operatora. Promocja nie dotyczy osób, które 
mają opóźnienie w zapłacie z tytułu świadczonych usług przez Operatora i najpóźniej do dnia zawarcia kolejnej Umowy Abonenckiej lub Aneksu do 
Umowy Abonenckiej, w tym dotyczącej niniejszej Promocji nie uiszczą należnej kwoty.  
5. W Promocji może brać udział osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada tytuł prawny lub prawo do 
dysponowania lokalem, który wskazuje jako miejsce instalacji przyłącza i urządzeń Operatora, która posiada ważną umowę zawartą z Operatorem 
na świadczenie usług tel-ekomunikacyjnych.  
6. Promocja obejmuje obszar, w którym Operator posiada warunki techniczne do świadczenia Usług, z zastrzeżeniem, że w obszarze objętym 
promocją nie wszystkie Pakiety Usługi oraz ich parametry techniczne i jakościowe będą dostępne. 
7. Wszystkie ceny podane w niniejszym Regulaminie są kwotami brutto. 

 

§ 2  
Definicje 

 
Użyte w dalszej części dokumentu terminy oznaczają:  
1. Usługa –dostęp do pakietu premium ME 2016, tj. świadczony w ściśle określonym czasie opisanym w Okresie Dostępu płatny dostęp do 
określonego przez Operatora zbioru programów telewizyjnych, tj. Polsat Sport 2, Polsat Sport 3,  zawierających m.in. rozgrywki Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej Mężczyzn Francja 2016.  
2. Okres Dostępu – przedział czasowy obejmujący okres od  10 czerwca do 10 lipca 2016 roku, z zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie z 
przyczyn zależnych od organizator Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Mężczyzn Francja 2016. 
3. Promocja – „Promocja ME 2016”.  
4. Operator – Korbank Media Cyfrowe sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Nabycińskiej 19, 53-677 Wrocław, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Kra-jowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263862, NIP 897-17- 21-120, REGON 020373926.  
5. Umowa – Umowa na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych Operatora.  
6. Klient – osoba fizyczna, która ma zawartą z Operatorem umowę o świadczenie usług telewizyjnych lub internetowych, która złoży Zamówienie na Usługę.  
7. Opłata – należność za Usługę uiszczana przez Klienta na rzecz Operatora w kwocie 99,00 zł, płatna na zasadach i w formie określonej w 
niniejszym Regulaminie. 
8. Zamówienie – czynność Klienta poprzedzająca zakup pakietu Premium ME2016, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem. 

 
§ 3  

Zasady świadczenia Usługi 
 
1. Do skorzystania z Usługi Pakietu Premium ME 2016 uprawniony jest Abonent, który nie zalega z opłatami na rzecz Operatora oraz posiada 
sprawny i aktywny Sprzęt oraz usługę telewizyjną. 
2. W celu skorzystania z Usługi Pakietu Premium ME 2016 Abonent powinien dokonać Zamówienia i zobowiązany jest poddać się Autoryzacji.  
3. Zamówienie dokonywane jest za pomocą maila wysłanego na adres info@korbank.pl.  
4. Zamówienie wymaga wysłania w mailu treści „Zamawiam Pakiet Premium ME 2016 w cenie 99 zł za transmisję i akceptuję Regulamin dostępny 
na stronie www.korbank.pl”, oraz podania danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko Abonenta, adres świadczenia usług, numer Abonenta, 
aktualny numer telefonu. Przy przesłaniu danych system zweryfikuje, czy podane dane są prawidłowe. W razie błędu Abonent otrzyma informację, 
że Zamówienie nie może być zreal-izowane ze względu na podanie niepoprawnych danych.  
5. Zamówienia mogą być składane od 01.06.2016 aż do końca Okresu Dostępu Wydarzenia, jednak opłata pozostanie naliczona w tej samej 
wysokości bez względu na datę zamówienia. 
6. Przed Zamówieniem Usługi Pakietu Premium ME 2016 Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na 
stronie www. korbank.pl. 
7. Zamówienie Usługi Pakietu Premium ME 2016 jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  
8. Po dokonaniu Autoryzacji Operator poinformuje Abonenta o nadaniu dostępu do Wydarzenia lub odmowie takiego dostępu za pomocą kanału 
komunikacji, w którym dokonano Zamówienia. W przypadku braku informacji o nadaniu dostępu do Wydarzenia, Abonent zobowiązany jest 
niezwłocznie zgłosić ten fakt do Operatora.  
9. W czasie korzystania z Usługi mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) 
spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Operatora. 
10. Programy i ich elementy, do których Klient otrzyma dostęp w ramach Pakietu, mogą być wykorzystane przez Klientów jedynie do własnego 
użytku osobistego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakazane jest: 
a) nagrywanie, publiczne udostępnianie Programu i jego elementów w jakiejkolwiek formie (niezależnie od tego, czy jest ono połączone z 
pobieraniem z tego tytułu opłat czy nie), 
b) inne wykorzystanie Programu lub jego elementu niż opisane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.  
11. uwagi na fakt, iż z przyczyn zależnych od organizatora Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Mężczyzn Francja 2016, godziny transmisji 
poszczególnych meczów transmitowanych na programach dostępnych w Pakiecie mogą ulec zmianie, Klient zobowiązuje się we własnym zakresie 
zapoznawać się z aktualnymi godzinami rozgrywania i transmisji meczów dostępnym na www.korbank.pl.  
12. Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi oraz za skutki ujawnienia przez K lienta 

treści udostępnionych w ramach Usługi osobom trzecim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności. 

13. Klient, który złożył Zamówienie, zobowiązany jest do wniesienia Opłaty za Usługę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w 
wysokości 99,00 zł (brutto). 
14. Za dokonanie Opłaty uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Operatora.



§ 4  
Płatności. 

 
1. Opłata za usługę Pakietu Premium ME 2016 w kwocie 99 zł będzie płatna po otrzymaniu faktury VAT wystawionej przez Operatora .  
2. Abonentowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, 
spowodow-anego opóźnieniem Abonenta w dokonaniu Zamówienia. 
3. W przypadku, gdy pomimo dokonania przez Klienta prawidłowej Opłaty i przyznania Klientowi dostępu do Pakietu (i) Operator nie dokona aktywacji 

Pakietu, Operator dokona zwrotu uiszczonej Opłaty za Usługę, na podstawie złożonej przez Klienta reklamacji („Zwrot Opłaty”), (ii) nastąpi przerwa w 

świadczeniu Usługi (za którą to przerwę odpowiedzialność będzie ponosił Operator ), Operator dokona zwrotu części uiszczonej Opłaty za Usługę (tj. części 

wyliczonej proporcjon-alnie do czasu przerwy w świadczeniu Pakietu), na podstawie złożonej przez Klienta reklamacji („Zwrot Części Opłaty”). 

 

§ 5  
Postanowienia końcowe 

 
1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, które mają swoje definicje w Umowie Abonenckiej lub Regulaminie Świadczenia Usług, w niniejszym 

Regulami-nie promocji, w tym w szczególności oznaczone dużymi literami, mają takie znaczenie, jakie nadano im w wymienionych powyżej dokumentach. 

2. Abonent akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu zawierając odpowiednio: Umowę Abonencką w Promocji lub Aneks do Umowy Abonenckiej.  
3. Każdy Abonent otrzymuje kopię Regulaminu Promocji. Regulamin Promocji dostępny jest również do wglądu w siedzibie Operatora oraz na 
stronie www. korbank.pl. 
4. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania promocji przed upływem terminu jej obowiązywania bez podania przyczyny.  
5. Warunki niniejszej promocji nie mogą być łączone z warunkami innych promocji rozpoczętych przed 1 czerwieca  2016 r.  
6. Zgodnie z prawem konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na 

piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia 

od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 


