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Warunki promocji 

 
1. Instrukcje dotyczące Sposobu zgłaszania roszczeń stanowią część niniejszych 

Warunków promocji. Przystępując do udziału w Promocji Netflix („Promocja”), 
uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszych Warunków promocji. 
 

2. Promocję organizuje LG Electronics Polska Sp. z o.o. („Organizator promocji”). 
 

3. Niniejsza Promocja nie może być realizowana łącznie z żadną inną promocją. 
 
4. Uczestnicy muszą kupić uprawniający do udziału w Promocji telewizor LG OLED lub 

Super UHD lub UHD SMART TV od dowolnego uczestniczącego w programie 
sprzedawcy detalicznego (Media Markt, Saturn, RTV Euro AGD, Media Expert, 
Neonet) pomiędzy godziną 00:00 [CEST] w poniedziałek 17 kwietnia 2017 r. a 
godziną 23:59 [CEST] w niedzielę 16 lipca 2017 r. Wykaz telewizorów LG OLED lub 
Super UHD lub UHD SMART TV uprawniających do udziału w niniejszej Promocji 
znajduje się na stronie: http://www.lg.com/pl/promocja_netflix/netflix.jsp 
 

5. Zakup uprawniającego do udziału w Promocji nowego telewizora LG OLED lub Super 
UHD lub UHD SMART TV musi zostać dokonany w Polsce. 
 

6. W celu skorzystania z Promocji i oglądania programów w trybie natychmiastowym 
niezbędny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia, które strumieniuje treści 
z Netflix (wytwarzanego i sprzedawanego oddzielnie), i szerokopasmowe łącze 
internetowe. Dalsze szczegółowe informacje dotyczące tych wymagań można 
znaleźć na stronie www.netflix.com/TermsOfUse.  

 
7. Uprawniony uczestnik otrzyma 3-miesięczną subskrypcję Netflix Premium z planem 

4K UHD (4 ekrany) o wartości 156 PLN. W ramach planu oferowane są programy 
telewizyjne i filmy bez ograniczeń na 4 ekranach jednocześnie w jakości High 
Definition (HD) i Ultra High Definition (Ultra HD). Dostępność rozdzielności Ultra UHD 
zależy od usługi internetowej, możliwości urządzenia i dostępności treści. 
www.netflix.com/TermsOfUse.  
 

8. Uczestnicy muszą zrealizować kupon na banerze promocyjnym ekranu strony 
głównej na telewizorze 2017 LG OLED lub Super UHD lub UHD Smart TV, po 
naciśnięciu przycisku Menu główne na pilocie lub odpowiedniego przycisku 
uprawniającego do udziału w programie telewizora, w przypadku gdy muszą połączyć 
telewizor z Internetem. Nowi subskrybenci muszą się zarejestrować w Netflix. Na 
koniec 3-miesięcznego okresu bezpłatnego Netflix zapyta nowych subskrybentów za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub okna pop-up w serwisie Netflix, czy chcą 
przedłużyć subskrypcję. Jeżeli nowi subskrybenci nie będą chcieli przedłużyć 
korzystania z usługi, zostanie ona automatycznie anulowana. Klienci mogą w 
dowolnym czasie cofnąć odnowienie subskrypcji. Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie www.netflix.com/termsofuse. 
 

9. Do kont dotychczasowych subskrybentów, po zrealizowaniu kodu kuponu, doliczona 
zostanie wartość kuponu 156 PLN. Klienci będą musieli przełączyć się na Pakiet 
Premium na stronie www.netflix.com/changeplan. Na koniec 3-miesięcznego okresu 
bezpłatnego subskrypcja Netflix zostanie natychmiast przeniesiona do planu usług, z 
którego subskrybenci korzystali poprzednio. Klienci mogą w dowolnym czasie cofnąć 
odnowienie subskrypcji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 
www.netflix.com/termsofuse. 

 
10. Kody kuponu Netflix należy zrealizować do środy, 16 sierpnia 2017 r., do godziny 

23:59 [CEST]. 



 
11. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie legalni rezydenci Polski którzy ukończyli 18 

lat.  
 

12. W ramach niniejszej promocji realizowany będzie tylko jeden kod kuponu na produkt.  
 

13. Jeżeli po zakupie uprawniających do udziału w Promocji telewizorów LG OLED lub 
Super UHD lub UHD Smart TV uczestnicy zwrócą je sprzedawcy detalicznemu, 
zrealizowany kupon Netflix zostanie unieważniony, tak aby klienci nie musieli 
dokonywać żadnego zwrotu za kupon Netflix. 

 
14. Pozostała część 3-miesięcznej subskrypcji Netflix przepadnie, jeżeli subskrybent 

anuluje subskrypcję przed wygaśnięciem danego okresu. Nie przewiduje się zwrotu 
środków pieniężnych. Zasada ta nie ma wpływu na prawa ustawowe uczestnika. 

 
15. Korzystanie z kodów kuponu Netflix regulowane jest Warunkami Netflix. Więcej 

informacji można znaleźć na stronie: www.netflix.com/termsofuse. 
 

16. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do weryfikacji w dowolnym czasie 
ważności roszczeń oraz uczestników (w tym ich tożsamości, wieku i miejsca 
zamieszkania) oraz do wykluczenia każdego uczestnika, który zgłosi roszczenie 
niezgodne z niniejszymi Warunkami promocji lub dopuści się przekłamań w procesie 
przystępowania do programu. Organizator promocji może akceptować błędy i 
pominięcia według własnego uznania. Niedochodzenie przez Organizatora promocji 
na dowolnym etapie swoich praw nie stanowi zrzeczenia się tych praw. 
 

17. Decyzja Organizatora promocji jest ostateczna i nie będzie się on angażował w 
żadną korespondencję. 

 
18. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny uczestnik nie odbierze nagrody lub elementu nagrody 

w terminie określonym przez Organizatora promocji, nagroda lub dany element 
nagrody ulegnie przepadkowi. 
 

19. Jeżeli nagroda nie będzie dostępna, Organizator promocji zastrzega sobie, według 
własnego uznania, prawo do zastąpienia nagrody w dowolnym czasie ofertą o takiej 
samej lub wyższej wartości lub specyfikacji.  

 
20. Alternatywne świadczenia pieniężne nie są dostępne ani w całości, ani w części, z 

zastrzeżeniem obowiązującego prawa.Wszystkie kody kuponów wydane w ramach 
niniejszej Promocji są kodami niepodlegającymi przeniesieniu ani wymianie (w tym 
na Subskrypcje Podarunek Netflix (NetflixGift)) i nie mogą być odebrane w formie 
pieniężnej. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, wartość oferty można 
przypisać do innego pakietu lub innych usług oferowanych przez Netflix, lecz jeżeli 
klient to uczyni, może to mieć wpływ na czas obowiązywania oferty. Szczegółowe 
informacje można znaleźć na stronie www.netflix.com/termsofuse. 

 
21. Jeżeli dojdzie do ingerencji w niniejszą Promocję lub nie będzie jej można realizować 

zgodnie z uzasadnionymi przewidywaniami z powodów, na które Organizator 
promocji w świetle racjonalnych kryteriów nie będzie miał wpływu, Organizator 
promocji zastrzega sobie prawo, według swojego wyłącznego uznania, w 
maksymalnym zakresie dozwolonym prawem, (a) do wykluczenia każdego 
uczestnika; lub (b) do modyfikacji, zawieszenia, rozwiązania lub anulowania 
Promocji, w zależności od przypadku. 
 

22. Wszelkie koszty związane z dostępem do strony promocyjnej ponosi uczestnik. 
Koszty te zależą od dostawcy usługi dostępu do Internetu. 

 
 
23. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do anulowania niniejszych Warunków 

promocji bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. 



 
24. Z wyjątkiem sytuacji gdy na skutek niedbalstwa Organizatora promocji dojdzie do 

śmierci lub uszkodzenia ciała bądź też w przypadku oszustwa oraz w zakresie 
dozwolonym prawem, Organizator promocji (w tym jego spółki stowarzyszone, 
członkowie władz lub kierownictwa, pracownicy i przedstawiciele) wyłącza 
odpowiedzialność i wszelkie wynikające z Promocji zobowiązania wobec uczestników 
i inne zobowiązania; niezależnie od tego, czy dotyczyć one będą szkód pośrednich, 
szczególnych czy następczych wynikających w jakikolwiek sposób z Promocji, w tym 
miedzy innymi z: (a) trudności technicznych lub awarii sprzętu (niezależnie od tego, 
czy będzie on pod kontrolą Organizatora promocji czy też nie); (b) kradzieży, 
nieuprawnionego dostępu lub ingerencji osób trzecich; (c) roszczeń lub ofert, które 
będą spóźnione, zostaną utracone, zmienione lub skierowane do niewłaściwego 
odbiorcy (niezależnie od tego, czy nastąpi to po ich otrzymaniu przez Organizatora 
promocji czy też nie) z powodu, na który Organizator promocji zgodnie z racjonalnymi 
kryteriami nie ma wpływu; (d) zobowiązań podatkowych osoby zgłaszającej 
roszczenie; lub (e) wykorzystania nagrody. Organizator promocji (w tym jego spółki 
stowarzyszone, członkowie kierownictwa lub władz, pracownicy i przedstawiciele) nie 
ponoszą odpowiedzialności za żadne przełożenie terminu, anulowanie, opóźnienie, 
zmiany w Promocji lub niezrealizowanie niniejszej oferty, jeżeli będzie to 
spowodowane zdarzeniem siły wyższej, co oznacza wszelkie zdarzenia, na które 
zgodnie z racjonalnymi kryteriami Organizator promocji nie ma wpływu (w tym między 
innymi działania lub uchybienia dostawców będących osobami trzecimi). 
 

25. W przypadkach gdy ma to zastosowanie, wszelkie dane zebrane w trakcie Promocji 
będą przetwarzane i przechowywane w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i innymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Udzielenie nam przez 
Państwa zgody oznacza zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora promocji 
przekazanych nam danych w celu kontaktowania się z Państwem w odniesieniu do 
każdego z naszych produktów i usług. 

 
26. Niniejsza Promocja oraz wszelkie wynikające z niej lub w związku z nią spory lub 

roszczenia regulowane są prawem polskim i zgodnie z tym prawem należy 
dokonywać ich interpretacji. Uczestnicy nieodwołanie wyrażają zgodę na wyłączną 
jurysdykcję sądów Anglii i Walii w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów lub 
roszczeń wynikających z niniejszej Promocji lub w związku z nią. 
 
 
Organizator promocji:  
Organizator promocji: LG Electronics Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 
Warszawa 
 


