1. Kody (Vouchery), w formie elektronicznej mogą być wykorzystane na odtworzenie filmów
z bazy materiałów serwisu vod.pl. Wydawcą kodu jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie.
2. Płatność kodem jest traktowana na równi z innymi środkami płatności.
3. Kody mogą zostać wykorzystane maksymalnie pięć razy, a każde wykorzystanie
umożliwia dostęp do danego filmu przez okres wskazany poniżej. Kody posiadają
określony termin ważności. Po tym terminie tracą ważność, nie mogą być wykorzystane.
4. Kody nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie
mogą zostać zwrócone Sprzedawcy. Jeśli kod nie zostanie wykorzystany zakładane pięć razy,
Nabywca nie uzyskuje zwrotu środków za niewykorzystany w pełni kod.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Kody, które zostały utracone, zniszczone,
ukradzione lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.
6. W celu realizacji kodu Użytkownik musi posiadać konto w serwisie VoD.pl, jeśli Użytkownik
go nie posiada należy je zarejestrować i zaakceptować regulamin vod.pl. Usługa świadczona
drogą elektroniczną w postaci dostępu do serwisu vod.pl oraz innych usług świadczonych w jej
ramach jest przedmiotem odrębnej umowy pomiędzy dostawcą serwisu vod.pl a
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https://vod.pl/pomoc/regulamin/dfc7chj. Warunki te mogą ulegać zmianie stosownie do
zapisów przewidzianych w ich treści aktualnej na dzień 31.08.2020.
7. Aby skorzystać z kodu jako formy płatności należy po zalogowaniu wybrać interesujący
Użytkownika tytuł oraz jako formę płatności wskazać „KOD PROMOCYJNY”, wprowadzić kod i
kliknąć „DALEJ”, co spowoduje aktywację biletu na oglądanie filmu. Niektóre tytuły w bazie
filmów vod.pl, mogą nie posiadać opcji aktywacji za pomocą kodu – w takim wypadku forma
płatności opisana jako „KOD PROMOCYJNY” nie będzie dostępna. Przed wykorzystaniem kodu
należy zweryfikować możliwość płatności kodem za dany film.
8. Po wykorzystaniu kodu na wybraną pozycję filmową, Użytkownik ma możliwość dostępu do
filmu przez 48h lub 72 h od momentu aktywacji w ramach funkcjonalności serwisu vod.pl.
Długość dostępu do filmu należy zweryfikować przed pobraniem. Odtworzenie filmu możliwe
jest wyłącznie na terenie Polski (konieczny polski nr IP użytkownika).
9. W przypadku stwierdzenia wady kodu, Nabywca/Użytkownik uprawniony jest do złożenia
reklamacji zgodnie z pkt 5 Regulaminu serwisu vod.pl na adres kontakt@vod.pl
10. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Kodu oświadcza, że zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu.

