
 
 

 
Warunki ogólne 

 
Firma PayPal („PayPal”) organizuje promocję, w ramach której oferowany jest dodatkowy 
miesięczny okres próbny do standardowego miesięcznego okresu próbnego („Oferta”) 
subskrypcji usługi wideo na życzenie o nazwie HBO GO („Usługa”).  
 
1. Wspomniana Oferta jest dostępna za pośrednictwem witryny hbogo.pl („Witryna”) i 

aplikacji mobilnej („Aplikacja”) w maksymalnej liczbie 26 000 Ofert dla osób z Polski, 
które: 
 

1.1.1 zarejestrowały się w Witrynie lub Aplikacji, korzystając z usług PayPal jako 
formy płatności, oraz 

 
1.1.2 podały podczas tej rejestracji w Witrynie lub Aplikacji unikatowy kod promocyjny 

(„Kod kuponu”) dostępny za pośrednictwem obsługiwanej przez firmę PayPal 
witryny pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/hbo („Strona 
dedykowana”).  

 
• Okres promocji rozpoczyna się nie później niż 20 grudnia 2018 r. („Data rozpoczęcia 

promocji”), a kończy (i) po rozprowadzeniu 26 000 Kodów kuponów albo (ii) 31 
stycznia 2019 r. w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej („Data 
zakończenia promocji”) („Okres Promocji”).  

 
• Z Kodu kuponu można skorzystać w Okresie realizacji kuponu. „Okres realizacji 

kuponu” upływa 7 lutego 2019 r. Po upływie Okresu realizacji kuponu nie można 
zrealizować Kodu kuponu.  

 
2. W Okresie promocji można skorzystać z Promocji tylko raz. Promocji nie można przenosić. 

 
3. W przypadku anulowania transakcji zakupu Kod kuponu staje się natychmiast nieważny. 

Kwota jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy, który może przysługiwać w związku ze 
wspomnianym anulowaniem, nie przekroczy zapłaconej ceny zakupu. 

 
4. Transakcja zakupu dokonana w celu skorzystania z Oferty musi być zgodna z Umową z 

Użytkownikiem usługi PayPal i zasadami PayPal. 
 

5. Warunkiem skorzystania z Kodu kuponu jest rejestracja za pośrednictwem konta PayPal 
dostępnego jako forma płatności w Usłudze. Po pierwszych dwóch miesiącach bezpłatnego 
okresu próbnego Użytkownikowi będzie naliczana regularna opłata miesięczna za Usługę 
pobierana za pośrednictwem zarejestrowanego źródła finansowania płatności, chyba że 
Użytkownik aktywnie zdecyduje się zakończyć subskrypcję przed końcem bezpłatnego 
okresu próbnego.  
 

6. Pierwszej rejestracji w Usłudze można dokonać wyłącznie za pośrednictwem laptopa, 
komputera PC, smartfona lub tabletu. 

 
7. Aby skorzystać z Oferty, Użytkownik musi zawrzeć umowy subskrypcyjne z dostawcą usługi, 

HBO Europe s.r.o., na oferowanych przez HBO warunkach świadczenia Usługi 
obowiązujących i dostępnych w Witrynie przed upływem Okresu promocji.  

 
8. Aby skorzystać z Oferty, Użytkownik musi: (a) mieć prawo stałego pobytu na Terytorium, (b) 

być nowym użytkownikiem zarejestrowanym w Usłudze (osoby, które nie są nowymi 
użytkownikami Usługi, nie mogą skorzystać z Oferty); (c) mieć ukończone co najmniej 
osiemnaście (18) lat oraz (d), zaakceptować warunki Oferty przez skorzystanie z Kodu 
kuponu.  

 



 
 

9. Z usługi można korzystać w celach prywatnych, a nie w celach związanych z wszelkiego 
rodzaju działalnością gospodarczą, w tym działalnością prowadzoną w formie spółki 
kapitałowej lub w innej formie prawnej.  

 
10. Wszelkie problemy lub wątpliwości dotyczące korzystania z Usługi należy zgłaszać do HBO 

GO pod numerami kontaktowymi wskazanymi w witrynie internetowej hbogo.pl. 
 
11. O wszelkich zmianach niniejszych warunków firma PayPal powiadomi użytkowników za 

pośrednictwem Strony dedykowanej. 
 

12. Prawem właściwym dla wykładni niniejszych warunków jest prawo angielskie. Wszelkie 
spory będą wnoszone do sądów w Anglii, a strony zgadzają się na właściwość osobową, 
rzeczową i miejscową tych sądów. 

 
 


