Regulamin świadczenia usługi Kino Online MEGOGO.NET
1. PRZEDMIOT UMOWY. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Przedmiotem niniejszej umowy użytkownika (zwanej dalej Umową) jest określenie relacji
pomiędzy VASKIANI VENTURES LIMITED, podmiotem prawnym zarejestrowanym i działającym
zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej, HE303042, Adres: Karditsis 1/102, Kaimakli, 1037,
Nikozja, Cypr, który jest administratorem (zwanym dalej „Administratorem”) witryny megogo.net
(zwanej dalej „Witryną”), a użytkownikiem („Użytkownik”) w odniesieniu do korzystania z Usługi
Kina Online MEGOGO.NET (zwanej dalej „Kinem Online”) , w tym dostępu do treści, który jest
zapewniany za pośrednictwem Kina Online, a także do innych usług świadczonych za
pośrednictwem Kina Online. Na potrzeby niniejszej Umowy Administrator współpracuje z Centrum
Technologii Mobiltek S.A. z siedzibą w Krakowie / Polska jako podwykonawcą.
1.1.1 Umowa między VASKIANI VENTURES LIMITED, podmiotem prawnym zarejestrowanym i
działającym zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej, HE303042, adres: Karditsis, 1 / 102, Kaimakli,
1037, Nikozja, Cypr, który jest administratorem strony internetowej megogo.net, a Użytkownikiem
podlega regulacjom, których szczegóły są dostępne na stronie: https://megogo.net/en/rules.
1.2 Uznaje się, że Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z Kina Online
MEGOGO.NET odpłatnie/bezpłatnie, niezależnie od faktu rejestracji do Usługi.
1.3 Kino Online MEGOGO.NET zapewnia Użytkownikom dostęp do oglądania i / lub słuchania
Treści, a także możliwość korzystania z innych usług Kina Online w czasie rzeczywistym za
pośrednictwem Witryny i / lub aplikacji MEGOGO z wykorzystaniem urządzeń podłączonych do
Internetu (zwanych dalej Urządzeniami). Aplikacje MEGOGO są integralną częścią Kina Online i
wszędzie w tekście niniejszej Umowy, w którym wspomniane jest Kino Online, dotyczy to zarówno
aplikacji MEGOGO i / lub strony internetowej.
1.4 Treści obejmują utwory audiowizualne, muzyczne, fonogramy, wideogramy, kanały telewizyjne,
materiały graficzne, tekstowe i inne, do których użytkownicy mają dostęp za pośrednictwem Kina
Online.
1.5 Niniejsza Umowa jest ofertą publiczną. Zobowiązanie użytkownika do działań określonych w
niniejszej Umowie, w tym między innymi: korzystania przez Użytkownika z Kina Online, jego usług,
przeglądania i / lub słuchania Treści, wysyłania formularzy rejestracyjnych, przekazywania
informacji, przekazywania poprzez odpowiednie hiperłącza określonych dyspozycji w procesie
rejestracji w Kinie Online oraz innych działań określonych w Umowie, zawiera pełną i
bezwarunkową zgodę Użytkownika ze wszystkimi punktami niniejszej Umowy i świadczy o
zawarciu umowy transakcji dwustronnej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem. W
przypadku braku zgody Użytkownika na którykolwiek z warunków niniejszej Umowy, Użytkownik
jest zobowiązany do odmowy dalszego korzystania z Kina Online.
1.6 Tekst Umowy jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej http://megogo.net/rules/PlayPL
w formie umożliwiającej zapoznanie się, pobieranie, zapisywanie i drukowanie.
2. PRAWA I OBOWIĄZKI, GWARANCJE DLA UŻYTKOWNIKA
2.1 Korzystanie przez Użytkownika z Kina Online, dowolnych jego usług, oglądanie i / lub słuchanie
Treści, a także rejestracja Użytkownika w Kinie Online (tworzenie konta) stanowi pełną i
bezwarunkową akceptację niniejszej Umowy i będzie stanowić bezwarunkową zgodę Użytkownika
na wszystkie zapisy niniejszej Umowy i bezwarunkową akceptację jej warunków. W przypadku
braku zgody Użytkownika na jakiekolwiek warunki niniejszej Umowy, Użytkownik zobowiązuje się
odmówić dalszego korzystania z Kina Online.

2.2 Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Kina Online do osobistych celów niekomercyjnych,
przestrzegać warunków niniejszej Umowy, przestrzegać praw i interesów prawnych
Administratora i / lub właścicieli praw autorskich do Treści.
2.3 Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z warunkami niniejszej Umowy. Nieznajomość
przez Użytkownika warunków Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązków określonych w
Umowie, a także z odpowiedzialności za ich niewykonanie i / lub niewłaściwe wykonanie.
2.4 Użytkownik niniejszym potwierdza, że jest pełnoletni (ma ukończone 18 lat) lub jest w wieku
ustalonym jako minimalny dozwolony wiek, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju,
w którym realizowana jest Usługa „Kina Online”, do oglądania odpowiedniej Treści i / lub
możliwości zapłaty za dostęp do Treści w przypadkach przewidziane przez administratora. Osoba
fizyczna poniżej wymaganego wieku zobowiązuje się do powstrzymania się od dostępu do
oglądania Treści i / lub dokonywania płatności za dostęp do Treści bez zgody rodziców, rodziców
adopcyjnych, opiekunów i opiekunów lub innych przedstawicieli prawnych zgodnie z przepisami
prawa obowiązującymi w kraju, w którym realizowana jest Usługa „kina Online”. W przeciwnym
razie odpowiedzialność za naruszenie warunków zawartych w niniejszym dokumencie przez osobę
fizyczną, która jest młodsza niż wymagany wiek, spoczywa na rodzicach, rodzicach adopcyjnych,
opiekunach i opiekunach lub innych przedstawicielach prawnych zgodnie z obowiązującym
prawem odpowiedniego kraju w którym realizowana jest Usługa „kina Online”. Administrator nie
ponosi odpowiedzialności za możliwość dostępu do oglądania / słuchania Treści przez Użytkownika
/ osobę fizyczną.
2.4.1 Aby uniemożliwić osobie fizycznej poniżej wymaganego wieku prawnego, zgodnie z
ustawodawstwem kraju w którym realizowana jest Usługa „kina Online, Administrator zapewnia
rodzicom tej osoby, rodzicom adopcyjnym, opiekunom i opiekunom lub innym przedstawicielom
prawnym możliwość korzystać z funkcji Kontroli rodzicielskiej w profilu Kina Online, aby ustawić
ograniczenia w dostępie do Treści umieszczonych w Kinie Online.
2.4.2 Jeżeli rodzice, rodzice adopcyjni, opiekunowie, opiekunowie lub inni przedstawiciele prawni
nie stosują funkcji kontroli rodzicielskiej oraz zaleceń określonych w pkt 2.4.1. niniejszego
regulaminu, odpowiedzialnością za skutki takiego działania należy obarczyć rodziców, rodziców
adopcyjnych, opiekunów i opiekunów lub innych przedstawicieli prawnych.
2.5 Użytkownik gwarantuje, że podczas korzystania z Kina Online nie będzie wykonywać żadnych
działań mających na celu ominięcie technicznych środków ochrony przed nieuprawnionym użyciem
Kina Online, oglądaniem / słuchaniem lub kopiowaniem Treści, w szczególności w odniesieniu do
ograniczeń terytorialnych (geograficznych) w dostępie do Treści według adresu IP, a także
wszelkich innych działań mających na celu zmianę parametrów funkcjonalnych lub destabilizację
działania Kina Online lub wszelkich innych nielegalnych działań. Ponadto Użytkownik zobowiązuje
się powstrzymać od nieautoryzowanego blokowania informacji reklamowych w Kinie Online.
2.6 Użytkownik zarejestrowany w Kinie Online ma prawo do zamieszczania komentarzy na temat
Kina Online, Treści i innych usług świadczonych Użytkownikowi w interfejsie Kina Online.
2.7 Użytkownik nie ma prawa publikować, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora,
informacji reklamowych w swoich komentarzach ani korzystać z Kina Online w celu reklamowania
lub w inny sposób promowania sprzedaży jakichkolwiek towarów i / lub usług w jakikolwiek
sposób, który nie został uzgodniony z administratorem.
2.8 Publikując komentarze, Użytkownik zobowiązuje powstrzymać się od umieszczania informacji,
w tekście lub w jakiejkolwiek innej formie, które poniżają i godzą w godność, naruszają prawa i
wolności innych użytkowników i / lub stron trzecich, wzniecają wrogość międzyrasową, etniczną

lub religijną , zawierają nieprzyzwoite słowa, świadomie fałszywe lub zniesławiające informacje,
naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób naruszają
warunki niniejszej umowy lub obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie do niniejszej
Umowy i / lub kraju, w którym realizowana jest Usługa „kina Online”.
2.9 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w związku z zamieszczaniem
komentarzy i niniejszym zobowiązuje się do rozstrzygania sporów, roszczeń i żądań stron trzecich
w tym zakresie, na własną rękę i na własny koszt. W przypadku pociągnięcia Administratora do
odpowiedzialności za komentarze lub inne informacje zamieszczone przez Użytkownika,
Administrator jest uprawniony do podjęcia działań w celu ustalenia lokalizacji i wyszukiwania
Użytkownika w celu zaangażowania takiego Użytkownika jako współoskarżonego i / lub
odpowiedzialnego za zrekompensowanie poniesionych strat.
2.9.1. Użytkownik ma prawo do zamieszczania hiperłącza (kodu do umieszczenia) w konkretnej
jednostce Treści, która umożliwia wyświetlanie odtwarzacza multimedialnego Kino Online z
możliwością oglądania takiej jednostki Treści na innych stronach internetowych w taki sposób aby
publiczne odtwarzanie takiej jednostki Treści było realizowane bezpośrednio z serwera
Administratora, a umieszczenie takiego hiperłącza na stronie internetowej osoby trzeciej nie
pociągało za sobą faktycznego umieszczenia kopii jednostki Treści na takiej stronie. Aby umieścić
hiperłącze, należy użyć przycisku „Udostępnij”. Niniejsze postanowienie obowiązuje wyłącznie w
odniesieniu do jednostek treści, w odniesieniu do których Administrator zapewnił dostępność takiej
funkcji. Odtwarzacz multimedialny będący integralną częścią Kina Online będzie objęty wszystkimi
wymogami i innymi warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.
2.10 Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych, w tym
reklam, powiadomień push od Administratora w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i
mającymi zastosowanie do Umowy, w szczególności za pośrednictwem interfejsu Kina Online, w
dowolnym momencie, a także za pośrednictwem adresu e-mail użytkownika, numeru telefonu lub w
inny sposób.
Użytkownik ma prawo odmówić otrzymywania takich informacji w następujący sposób: poprzez
samodzielną dezaktywację funkcji otrzymywania biuletynów, przechodząc przez specjalny link
umieszczony w wiadomości e-mail z materiałami informacyjnymi; wysyłając żądanie na adres email administratora support@megogo.net; wyłączając otrzymywanie powiadomień push w
ustawieniach urządzeń mobilnych; blokując odbiór wiadomości w aplikacjach służących do
przesyłania wiadomości (komunikatory).
2.11 Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie przez administratora z numerów
telefonów używanych do komunikowania się z administratorem i / lub wykonywania transakcji
płatniczych w kinie online, do połączeń, wysyłania wiadomości informacyjnych, w jakikolwiek
sposób zgodny z obowiązującym prawem mającym zastosowanie do Umowy. Użytkownik może
odmówić dalszego używania swojego numeru do komunikowania się z nim, dzwoniąc i informując
dział obsługi klienta.
2.12 Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia kosztów transmisji danych WAP, GPRS, UMTS
niezbędnych do pobrania, zainstalowania i korzystania z usługi Kino Online na urządzeniu
mobilnym lub stacjonarnym (zgodnie z taryfą operatora komórkowego).
3. PRAWA, OBOWIĄZKI I GWARANCJE ADMINISTRATORA
3.1 Administrator zobowiązuje się udzielić Użytkownikowi dostępu do Kina Online, zgodnie z
procedurą i warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.
3.2 Administrator ma prawo, według własnego uznania i bez specjalnych powiadomień wysyłanych
do Użytkownika, ograniczyć dostęp Użytkownika do Kina Online, niektórych Treści, w tym poprzez

terytorialny system ograniczania dostępu do oglądania Treści z wykorzystaniem adresów IP
użytkowników, modyfikacji listy i innych parametrów Treści oraz innych informacji umieszczonych
w Kinie Online, a także modyfikacji parametrów funkcjonalnych Kina Online. Wyrażając zgodę na
niniejszy paragraf, Użytkownik zwalnia Administratora z wszelkiego rodzaju rekompensat i wypłat
za realizację przez Administratora praw z zastrzeżeniem niniejszego Paragrafu Umowy.
3.3 Administrator ma prawo do zastosowania wszelkich działań, które nie są sprzeczne z
obowiązującymi przepisami mającymi zastosowanie do niniejszej Umowy, w celu zapobieżenia
nieuprawnionemu dostępowi do Kina Online, przechowywanych w nim Treści, destabilizacji
działania Kina Online oraz innych działań naruszających prawa i uzasadnione interesy
administratora i / lub właścicieli praw autorskich dotyczących treści.
3.4 Administrator przyznaje Użytkownikowi dostęp do Treści do indywidualnego, niekomercyjnego
legalnego użytku, w sposób wskazany w niniejszej Umowie. Przeniesienie na osoby trzecie dostępu
do przeglądania Usługi, w tym do przeglądania grup i / lub innej dystrybucji (w tym, ale nie
wyłącznie, sprzedaży lub w inny sposób udostępnienia konta Użytkownika w Kinie Online przez
Użytkownika, odsprzedaży przez Użytkownika kodów promocyjnych umożliwiających dostęp do
przeglądania Treści), jest rażącym naruszeniem Umowy. Administrator zastrzega sobie prawo do
zablokowania profilu Użytkownika i / lub Użytkowników naruszających Warunki Umowy
(Użytkownik nieświadomy), a także w celu ochrony praw licencyjnych Administratora i posiadaczy
praw autorskich i / lub praw pokrewnych do Treści zamieszczane na stronie internetowej,
dezaktywacji usługi, ograniczenia i / lub blokady dostępu do przeglądania wcześniej zakupionych
jednostek Treści, bez zwrotu środków pieniężnych do Użytkownika i / lub stron trzecich, które
uzyskały dostęp do Konta takich Użytkowników w celu pozyskania i / lub przeglądać jednostki
Treści, lub stosować inne metody, aby zapobiec nieuprawnionemu przesyłaniu Dostępu do Treści
Usługi innym Użytkownikom lub stronom trzecim. Użytkownik, który zapewnia dostęp do swojego
Konta stronom trzecim, niezależnie ponosi ryzyko ewentualnych roszczeń stron trzecich, którym
nieuczciwy Użytkownik nielegalnie przyznał dostęp do swojego Konta i zobowiązuje się do
zaspokojenia wszelkich ewentualnych roszczeń takich stron trzecich we własnym zakresie i na
własny koszt, bez udziału Administratora.
3.5 Użytkownik zostaje niniejszym powiadomiony, że w przypadku wykrycia naruszenia Umowy i
naruszenia zasad korzystania z Kina Online, Administrator ma prawo do użycia wszystkich środków
w celu ochrony naruszonego prawa, w tym, ale nie wyłącznie: kontaktu z organami ścigania i
organami sądowymi w celu pociągnięcia nieuczciwego Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej,
administracyjnej i karnej za popełnione przestępstwo.
3.6 Administrator ma prawo, według własnego uznania i niezależnie od powiadomienia
Użytkownika i bez wyjaśnienia, modyfikować lub usuwać wszelkie materiały informacyjne,
komentarze itp. Publikowane przez Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody, które mogą zostać wyrządzone Użytkownikowi przez takie działania.
3.7 Administrator zastrzega sobie prawo do udzielenia zniżki na płatny dostęp do oglądania Treści.
Przeznaczenie, czas trwania rabatu, kwota rabatu może zostać zmieniona przez Administratora w
dowolnym momencie według własnego uznania bez powiadomienia Użytkownika o tym. Ten
warunek nie dotyczy już uzyskanego dostępu do Kina Online.
3.8 Administrator może, według własnego uznania, nałożyć ograniczenia w korzystaniu z Kina
Online, a także wprowadzić zmiany do niniejszej Umowy w dowolnym czasie jednostronnie.
Użytkownik zapozna się ze zmianami do niniejszej Umowy za pośrednictwem otrzymanej
wiadomości e-mail. W takim przypadku Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę z końcem
bieżącego okresu subskrypcji.
3.9 Administrator jest uprawniony do ustalenia limitu wieku dla użytkowników podczas

uzyskiwania dostępu do treści. Użytkownicy, którzy nie osiągnęli wieku określonego przez
Administratora, zobowiązują się powstrzymać od dostępu do takich treści. Administrator może
powiadomić o ograniczeniu wieku za pomocą informacyjnego znaku graficznego umieszczonego na
stronach z Treścią i / lub za pomocą informacji tekstowych przedstawionych Użytkownikowi przed
rozpoczęciem oglądania Treści.
3.10 Administrator nie dokonuje pre-moderacji komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników
w Kinie Online. Administrator podejmuje działania skierowane na ochronę praw i uzasadnionych
interesów dopiero po zgłoszeniu przez osoby zainteresowane do Administratora zgodnie z
procedurą opisaną w niniejszej Umowie. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub
usunięcia funkcji komentowania Kina Online bez powiadomienia Użytkowników.
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
4.1 W przypadku niewykonania i / lub nienależytego wykonania warunków niniejszej Umowy,
Strona winna ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mającymi
zastosowanie do Umowy. Strona, która zawiniła w związku z niewykonaniem i / lub nienależytym
wykonaniem swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, zrekompensuje drugiej Stronie
wszelkie szkody, które są dokumentalnie potwierdzone jako wynikające z takiego niewykonania i /
lub nieprawidłowego wykonania.
4.2 Administrator ma prawo, w dowolnym czasie i według własnego uznania, zawiesić, ograniczyć
lub anulować dostęp Użytkownika do Kina Online lub jego określonych usług, w tym między innymi
w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy, obowiązującego
ustawodawstwa mającego zastosowanie do Umowy, a także w przypadku, gdy Administrator ma
powody, by uznać działania Użytkownika za nieuczciwe, mające na celu zakłócenie działania Kina
Online i / lub takie, które mogłyby spowodować naruszenie praw i uzasadnionych interesów
Administratora i / lub właścicieli praw autorskich do Treści, szkodzą ich reputacji biznesowej itp. W
przypadku, gdy odwołanie / ograniczenie / zawieszenie dostępu do Kina Online nastąpi z winy
Użytkownika, w tym w wyniku wyżej wymienionych działań, pieniądze zapłacone przez
Użytkownika za dostęp do oglądania płatnych treści nie będą podlegały refundacji. Administrator
nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przez takie działania.
4.3 Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Kina
Online, zamieszczanie komentarzy i innych informacji w interfejsie Kina Online.
4.4 Użytkownik powinien zrozumieć i wyrazić zgodę na:
4.4.1 Dostęp do Kina Online, w tym dostęp do Treści, innych usług, który jest zapewniany „tak, jak
jest”, a Administrator nie może zagwarantować, że spełni oczekiwania użytkownika.
4.4.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za przedmiot Treści lub
innych informacji umieszczonych w Kinie Online przez Administratora, innych Użytkowników lub
osoby trzecie. Wszelką odpowiedzialność za zawartość ponoszą właściciele praw autorskich.
4.4.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność i wiarygodność informacji
reklamowych umieszczanych w Kinie Online oraz za jakość reklamowanych towarów / usług.
4.4.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie techniczne, opóźnienia w
przetwarzaniu lub przekazywaniu danych, opóźnienia w opłatach za usługi odpłatnego dostępu do
oglądania Treści, nieuprawniony dostęp osób trzecich do oglądania Treści oraz bezpieczeństwo
loginu i hasła Użytkownika. Administrator nie gwarantuje bezbłędnej i bezawaryjnej pracy Kina
Online i domyślnie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi przez
awarie techniczne sprzętu lub oprogramowania z dowolnej strony.

4.4.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani wobec stron trzecich za
jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe szkody, w tym utratę zysków, szkody dla
honoru, godności lub reputacji biznesowej powstałe w związku z korzystaniem z Kina Online, w tym
poprzez oglądanie Treści lub korzystanie z innych usług świadczonych za pośrednictwem Kina
Online. W każdym przypadku, gdy Użytkownik dokonuje płatności za usługi odpłatnego dostępu do
oglądania Treści, Strony akceptują i zgadzają się, że kwota ewentualnego zwrotu wypłacona przez
Administratora Użytkownikom w celu zrekompensowania poniesionych przez nich strat za
wszelkie naruszenia związane z korzystaniem z Kina Online lub niniejszej Umowy będą ograniczone
do kwoty takiej płatności, jaką Użytkownik dokonał za odpowiednią usługę.
4.4.6 W przypadku jakichkolwiek roszczeń i skarg, a także wszelkich innych żądań wniesionych do
Administratora i / lub strony trzeciej w związku z korzystaniem z Kina Online przez Użytkownika
lub osobę trzecią z konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do rozliczenia powyższego
roszczenia / reklamacji / żądania na własną rękę i na własny koszt oraz do pełnego
zrekompensowania wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Administratora.
4.4.7 Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność i zawartość stron
internetowych osób trzecich w Internecie, do których przekierowanie odbywa się za pomocą
hiperłączy umieszczonych w interfejsie Kina Online, a także za wszelkie konsekwencje wynikające z
korzystania z takich stron internetowych.
4.4.8 Treści zostaną umieszczone w Kinie Online w języku rosyjskim lub w innych językach z
dubbingiem / tłumaczeniem / ścieżką dźwiękową / napisami lub bez któregokolwiek z wyżej
wymienionych, według uznania Administratora. Użytkownik akceptuje i wyraża zgodę na oglądanie
i / lub słuchanie Treści w wersji językowej dostępnej w Kinie Online.
4.4.9 Dostęp do oglądania kanałów telewizyjnych realizowany jest przez ich nadawanie, w związku
z czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość nadawania, pojawienie się awarii
technicznych lub zaszumionego sygnału podczas oglądania kanału telewizyjnego oraz za inne
czynniki, które powodują pogorszenie jakości nadawania . Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za zmiany w nadawaniu kanałów telewizyjnych i / lub ich niedostępność z
jakiegokolwiek powodu.
5. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
5.1 Aby zapłacić za Dostęp poprzez subskrypcję lub inne płatne rodzaje dostępu, Użytkownik
zobowiązuje się zarejestrować w Kinie Online, tworząc własne konto użytkownika.
5.2 Rejestracji dokonuje się na jeden z następujących sposobów: poprzez wpisanie przez
Użytkownika adresu e-mail (jako login) i hasła w formularzu rejestracji Kina Online lub przy użyciu
numeru telefonu Użytkownika lub konta Użytkownika w sieciach społecznościowych, których lista
jest pokazany na stronie rejestracji użytkownika.
5.3 Użytkownik ma prawo do utworzenia kilku kont, biorąc pod uwagę, że utworzenie więcej niż
jednego konta użytkownika dla jednego adresu e-mail (logowania) jest niedozwolone.
5.4 Logowanie na zarejestrowane konto użytkownika odbywa się poprzez autoryzację konta.
5.5 Użytkownik jest odpowiedzialny i niezależnie podejmuje działania w celu zapewnienia
bezpieczeństwa swojego konta użytkownika w Kinie Online, w tym kontroli adresu e-mail
(logowania) przypisanego do konta użytkownika, bezpieczeństwa logowania i hasła. Użytkownik
ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania wykonane przy użyciu konta użytkownika, a
także za wszelkie konsekwencje wynikające z takiego użytkowania. Użytkownik zobowiązuje się

niezwłocznie poinformować Administratora o wszelkich przypadkach nieuprawnionego użycia
konta Użytkownika przez osoby trzecie.
5.6 Użytkownik zobowiązuje powstrzymać się od sprzedaży, w inny sposób pozbywania się lub
oddania do użytku stron trzecich i tym podobnych, swojego konta użytkownika w Kinie Online i /
lub danych, które mogą zapewnić dostęp do takiego konta.
5.7 W przypadku utraty informacji i / lub niemożności założenia konta, Użytkownik może je
odnowić, wprowadzając swój adres e-mail (numer telefonu) (login), na który zostanie wysłana
wiadomość (SMS) z linkiem do przywrócenia hasła .
5.8 Użytkownik został poinformowany, że w różnych krajach zakres Treści dostępnych do
oglądania może się różnić, a kiedy dokonuje płatności za płatny dostęp do oglądania Treści w
jednym kraju, Administrator nie może zagwarantować dostępności tych samych Treści, jeśli
Użytkownik chce korzystać ze swojego konta w innym kraju.
6. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO OGLĄDANIA TREŚCI
6.1 Administrator zapewni Użytkownikowi usługi dostęp do korzystania z Treści na następujących
warunkach:
6.1.1. Dostęp przez subskrypcję oznacza zapewnienie przez Administratora dostępu dla
użytkownika do określonych przez Administratora treści w efektywnym okresie dostępu zgodnie z
przepisami, ograniczeniami i wymaganiami technicznymi określonymi w niniejszym dokumencie.
Administrator ma prawo do zapewnienia kilku rodzajów Dostępu poprzez subskrypcję w ramach
Kina Online. Efektywny okres dostępu przez subskrypcję jest mierzony od momentu zapłaty za
niego przez użytkownika i przedstawienia faktu zapłaty za tę usługę w elektronicznym systemie
płatności administratora lub od momentu wpisania kodu dostępu (ID) w profil użytkownika.
Bardziej szczegółowe informacje na temat rodzajów dostępu przez subskrypcji można znaleźć w
interfejsie kina online.
6.1.2 Dostęp do wybranych pozycji oznacza, że Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość
oglądania kolekcji tematycznych Treści, które, w tym, ale nie wyłącznie, pogrupowanych i
ułożonych w listy odtwarzania według wyboru Administratora i dostępnych dla Użytkownika. W
przypadku połączenia w listy odtwarzania, takie selekcje są przekształcane w kanały, aby uprościć
zarządzanie i oglądanie są oznaczone tytuem „Kanały interaktywne”. Oglądanie treści w kanałach
interaktywnych jest możliwe zarówno w kolejności sugerowanej przez Administratora, jak i w
dowolnej sekwencji i począwszy od dowolnej minuty trwania danej jednostki Treści i według
uznania Użytkownika. Według uznania Administratora dostęp do oglądania kanałów
interaktywnych może być bezpłatny lub płatny, a także może być oferowany w połączeniu z innymi
rodzajami odpłatnego dostępu do Treści.
6.1.3 W odniesieniu do niektórych jednostek Treści (według uznania Administratora), do których
zapewniony jest Dostęp poprzez subskrypcję, Użytkownik może uzyskać możliwość pobrania
Jednostki Treści lub kilku jednostek Treści do pamięci Urządzenia w celu uzyskania możliwości
oglądania Treści bez połączenia z Internetem. Dostęp do oglądania takich Treści będzie udzielany
wyłącznie za pośrednictwem aplikacji MEGOGO, bez możliwości dalszego kopiowania oraz z
technicznym ograniczeniem możliwości oglądania w okresie ważności oglądania Treści i / lub
Dostępu w ramach subskrypcji przewidzianej w Kinie Online. Ta funkcja powinna być dostępna na
Urządzeniach przy wsparciu technicznych środków ochrony praw autorskich (DRM).
6.2 Usługi w zakresie odpłatnego dostępu do oglądania Treści będą świadczone Użytkownikowi
zgodnie z zamówieniem i na warunkach określonych poniżej:

6.2.1. Płatny dostęp do oglądania Treści może być zapewniony Użytkownikowi, jeżeli taki
Użytkownik dokona odpowiedniej opłaty za płatny dostęp do oglądania Treści. Administrator ma
prawo określić wymóg rejestracji przez Użytkownika w Kinie Online, aby zapłacić za dostęp do
oglądania Treści.
6.2.2 Płatny dostęp do oglądania Treści może mieć inny koszt i może zapewniać dostęp do
przeglądania różnego rodzaju płatnego dostępu do Treści, który może być oferowany
Użytkownikowi według wyboru Administratora w paczkach zawierających kilka elementów lub
pojedynczo. Koszt odpłatnego dostępu do oglądania Treści, metody i inne warunki płatności są
następujące:
• 3,99 zł brutto naliczana w okresach tygodniowych
• 11,99 brutto naliczana w okresach miesięcznych
Proces zamawiania usługi i sposób uiszczania płatności przez abonentów Play jest uregulowany w
regulaminie usługi Zamów z Play dostępnym po adresem https://www.play.pl/zamow-z-play
6.2.3 Administrator może ustanowić ograniczenia w dostępie do oglądania treści, za które
zapłacono, z kilku Urządzeń jednocześnie.
6.2.4. W przypadku niemożności, z winy Administratora, zapewnienia dostępu do usługi odpłatnego
dostępu do oglądania Treści, wybranych i opłaconych przez Użytkownika, w ciągu więcej niż
jednego dnia, ale mniej niż 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty płatności za odpowiednią
Treść Administrator wydłuży okres dostępu Użytkownika do oglądania takich Treści, na pisemne
żądanie Użytkownika, na odpowiedni okres (jeśli taka możliwość jest dostępna) lub zwróci
Użytkownikowi zapłaconą kwotę. Użytkownik wysyła żądanie na adres e-mail Administratora, jak
określono w pkt 10.8. niniejszej umowy.
6.3 Koszt odpłatnego dostępu do oglądania Treści oraz listy Treści dostępnych do oglądania przez
Użytkownika za pośrednictwem takiego dostępu może w dowolnym momencie zmienić
Administrator według własnego uznania, bez żadnych powiadomień wysyłanych do Użytkownika.
Ten warunek nie dotyczy już uzyskanego dostępu do kina online.
6.3.1 Dokonując płatności za płatny dostęp do oglądania Treści, Użytkownik został poinformowany i
wyraża zgodę na:
6.3.1.1. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Użytkownik i Administrator potwierdzają i
zgadzają się, że Usługi zapewniające płatny dostęp do oglądania Treści zostaną uznane za
dostarczone w momencie płatności przez Użytkownika za takie usługi.
6.3.1.2. Usługę uznaje się za świadczoną przez Administratora we właściwy sposób i w całości,
niezależnie od tego, czy Użytkownik skorzystał z przyznanego dostępu do Kina Online, z wyjątkiem
przypadków przewidzianych w pkt 6.2.4. niniejszej umowy. Klauzula ta ma zastosowanie do
przypadków postępowania w sprawie płatności za płatny dostęp do oglądania Treści łącznie z
usługami / produktami osób trzecich.
6.3.1.3. Po upływie okresu odpłatnego dostępu do oglądania Treści, Treści te staną się niedostępne
dla Użytkownika.
6.3.1.4. Opłaty za dostęp do usługi „Kino Online” (subskrypcja) można dokonać na podstawie
regulaminu dostępnego na stronie: https://www.play.pl/zamow-z-play
Subskrypcja odpłatnego dostępu powoduje automatyczne dodawanie opłat do rachunków (billingu)
operatorów telekomunikacyjnych lub pobierana ze środków zgromadzonych na koncie na Kartę
Użytkownika - faktur za kolejne okresy dostępu do Treści, systematycznie, zgodnie z wybranym
przez Użytkownika czasem dostępu, w wysokości kosztów takiego dostępu . Aby anulować
subskrypcję usługi, użytkownik musi wysłać SMS „STOP MEGOGO” na numer 80615, Okresy

(warunki) odpłatnego dostępu do oglądania Treści będą wynosić: 7 (siedem) lub 30 (trzydzieści)
dni kalendarzowych, odpowiadające kosztom takiego dostępu przez 7 (siedem) lub 30 (trzydzieści)
dni kalendarzowych w momencie automatycznego przedłużenia dostępu.
W przypadku zmiany kosztu opłaty za dostęp w trakcie subskrypcji, Administrator powiadomi o
tym Użytkownika, który zapłacił za taki dostęp, a subskrypcja Kina Online wygaśnie w ostatnim
dniu bieżącego okresu subskrypcji.
6.3.2 W odniesieniu do usługi „Dostęp przez subskrypcję” Administrator ma prawo, według
własnego uznania, ponownie obliczyć okres dostępu Użytkownika do niektórych subskrypcji na
podstawie wartości handlowej takich subskrypcji. Przeliczanie odbywa się w następującej
kolejności: jeśli Użytkownik ma aktywną subskrypcję cykliczną pod nazwą warunkową „A” i kupuje
kolejną subskrypcję cykliczną pod nazwą warunkową „B”, następuje ponowne obliczenie na
podstawie kosztu i pozostałego okresu subskrypcji „A” zakupionej przez Użytkownika do
subskrypcji „B”. Na podstawie ceny zakupu subskrypcji „A” obliczany jest koszt subskrypcji
jednodniowej. Pozostałą liczbę dni subskrypcji „A” mnoży się przez koszt jednego dnia subskrypcji
(na podstawie zwykłego kosztu jednego miesiąca subskrypcji), który jest równy saldu na
subskrypcji „A”. Następnie następuje obliczenie kosztu jednodniowej subskrypcji „B”. Resztę kosztu
subskrypcji „A” dzieli się przez koszt jednodniowej subskrypcji „B” - w rezultacie pojawia się liczba
dni dodanych do okresu subskrypcji „B”.
6.3.3 Oferty specjalne Administratora mogą obejmować warunki automatycznego przedłużania
świadczenia usługi w celu umożliwienia dostępu do oglądania Treści na kolejny okres. Użytkownik
ma prawo odmówić skorzystania z tej usługi, zapewniającej dostęp do oglądania Treści i
automatyczne przedłużanie, poprzez kontrolę na swoim koncie użytkownika. Bardziej szczegółowe
informacje na temat ofert specjalnych Administratora można znaleźć w interfejsie Kina Online.
7. WYMAGANIA TECHNICZNE
7.1 Dostęp do kina online będzie udzielany z uwzględnieniem wymagań technicznych
przewidzianych w niniejszej Umowie oraz w interfejsie kina online, które są dostępne tutaj
https://megogo.net/en/devices.
7.2 Użytkownik potwierdza i zgadza się, że dostęp do Kina Online zapewnia Użytkownik tylko za
pośrednictwem wskazanych Urządzeń. Usługi mogą być niedostępne (mają ograniczoną
funkcjonalność) podczas korzystania z Urządzeń, które nie spełniają wymagań technicznych
dotyczących korzystania z Kina Online, a także jeśli istnieją inne ograniczenia przewidziane przez
Administratora. Lista Urządzeń używanych przez Użytkownika może być przez niego
modyfikowana na jego koncie użytkownika. Maksymalna liczba urządzeń, z których użytkownik
może korzystać jednocześnie, to 5 (pięć) sztuk.
7.3 Administrator ustanawia środki techniczne w celu ochrony Treści przed nieautoryzowanym
dostępem i / lub innymi działaniami, które są zabronione na mocy niniejszej Umowy lub
obowiązujących przepisów mających zastosowanie do Umowy.
7.4 Aby uzyskać dostęp do oglądania Treści w Kinie Online za pomocą Urządzenia, Użytkownik
powinien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie Treści.
Wymagania są dostępne tutaj https://megogo.net/en/devices.
7.5 Jakość oglądania Treści zależy od szybkości połączenia internetowego i innych kryteriów, w tym
modelu używanego Urządzenia, o których Administrator poinformuje Użytkownika.
7.6 Wszelkie kwestie dotyczące zakupu pakietu danych umożliwiającego dostęp do Internetu,
zakupu i dostosowania odpowiednich Urządzeń i aplikacji będą rozstrzygane przez Użytkownika
samodzielnie. Takie kwestie nie wchodzą w zakres niniejszej Umowy, a Administrator nie ponosi

odpowiedzialności za takie działania użytkownika lub osób trzecich.
7.7 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu lub
oprogramowania Użytkownika lub innej osoby powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z
Kina Online.
8. KONTO UŻYTKOWNIKA
8.1 Po rejestracji w Kinie Online zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 5 niniejszej Umowy
Użytkownik uzyska dostęp do swojego konta użytkownika.
8.2 W ramach niniejszej Umowy konto użytkownika oznacza konto Użytkownika w Kinie Online,
które obejmuje dane wymagane do identyfikacji Użytkownika oraz dane autoryzacyjne.
8.3 Za pomocą swojego konta użytkownika użytkownik będzie mógł:
8.3.1 Podać swoje dane osobowe w swoim profilu i zmodyfikować je, jeśli zmienią się jego dane
osobowe;
8.3.2 Kontrolować ważność jego rodzajów dostępu, terminów płatności oraz historii płatności i
przeglądania treści;
8.3.3 Wykonywać inne czynności opisane tutaj https://megogo.net/en/rules ..
8.4 Za pomocą swojego konta użytkownika użytkownik będzie mógł korzystać z funkcji kontroli
rodzicielskiej, która przy ustawionym przez użytkownika kodzie PIN pozwala ograniczyć dostęp do
niektórych treści, które nie są przeznaczone do oglądania przez osoby fizyczne poniżej
dozwolonego wieku, takie jak określone przez ustawodawstwo kraju w którym realizowana jest
Usługa,.
9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
9.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej do korzystania z Kina Online należą do Administratora,
a prawa do Treści hostowanych w Kinie Online - do jego prawowitych posiadaczy. Kino Online i
Treść jako przedmioty własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej na mocy
obowiązującego ustawodawstwa określonego terytorium, na którym Użytkownik uzyska dostęp do
Kina Online i oglądania Treści oraz na podstawie międzynarodowych przepisów prawnych.
9.2 O ile nie postanowiono inaczej w Umowie lub nie zostanie wskazane przez Administratora,
użytkownik nie otrzyma praw własności intelektualnej do Treści; w szczególności nie ma on prawa
do odtwarzania jednostek treści, sprzedaży lub innego sposobu zbywania, publicznego
wyświetlania, publicznego odtwarzania, udostępniania w domenie publicznej i tak dalej.
Użytkownik jest odpowiedzialny za naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących
Administratorowi, właścicielom praw autorskich do Treści lub stronom trzecim, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa określonego terytorium, na którym zapewnia się dostęp do
oglądania Treści, oraz zgodnie z międzynarodowymi przepisami prawa.
9.3 Wszelkie działania mające na celu ominięcie technicznych środków ochrony w ramach niniejszej
Umowy i uzyskanie dostępu do oglądania takich Treści stanowią naruszenie praw autorskich, a
Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną i inną odpowiedzialność za takie działania, z
zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.
9.4 Jeżeli Treść lub inne informacje dostarczone w Kinie Online są pokazywane publicznie, na
przykład w placówkach rozrywkowych i obiektach rekreacyjnych, organizatorzy takich publicznych

pokazów są za to odpowiedzialni i zaspokoją roszczenia posiadaczy praw i / lub stron trzecich
związane z takim wykorzystaniem informacji we własnym zakresie.
9.5 Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Kina Online dowolnych Treści hostowanych
w Kinie Online bez powiadomienia Użytkownika.
10. DODATKOWE WARUNKI
10.1 Obecne przepisy Republiki Cypryjskiej mają zastosowanie do niniejszej Umowy. Kwestie, które
nie są uregulowane w Umowie, będą rozstrzygane zgodnie z ustawodawstwem Republiki
Cypryjskiej.
10.2 Niniejsza Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony i obejmie Użytkowników od momentu
faktycznego korzystania z Kina Online.
10.3 Wszelkie spory i rozbieżności, roszczenia i żądania dotyczące niniejszej Umowy będą
rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia w drodze negocjacji, spór
taki zostanie rozstrzygnięty w postępowaniu sądowym i zgodnie z obowiązującymi przepisami
mającymi zastosowanie do umowy.
10.4 Nieważność lub niezgodność z obowiązującym ustawodawstwem któregokolwiek z warunków
niniejszej Umowy nie wpłynie na ważność innych jej warunków. Jeżeli którykolwiek z warunków
Umowy zostanie uznany za nieważny, Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego zastąpienia
go innym warunkiem, który będzie najbardziej odpowiadał treści zastępowanego warunku, ale
będzie ważny.
10.5 Nagłówki w niniejszej Umowie zostały podane dla wygody i nie będą miały wpływu na
interpretację artykułów Umowy.
10.6 Wszystkie wyrażenia pisane wielką literą w tekście niniejszej Umowy mają znaczenie nadane
im w niniejszym dokumencie, a ich znaczenie obejmuje wszystkie formy słów zarówno w liczbie
pojedynczej, jak i mnogiej. Inne terminy, które są używane w niniejszej Umowie i nie są tu
zdefiniowane, mają znaczenie zdefiniowane dla nich w bieżącym ustawodawstwie mającym
zastosowanie do niniejszej Umowy. Słowo „w tym” sugeruje również pojęcie „bez ograniczeń”.
10.7 Wszelkie zobowiązania strony do powstrzymania się od wykonania czynności obejmują
obowiązek zapobiegania wykonaniu takiej czynności.
10.8 W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, sugestii lub roszczeń dotyczących Kina Online,
Użytkownik może zwrócić się do Administratora, wysyłając odpowiedni list na adres e-mail:
support@megogo.net lub wybierając numer telefonu podany w sekcji Kontakty na stronie:
https://mobiltek.pl/kontakt/.
10.9 Jeśli Użytkownik zgłosi roszczenie dotyczące Treści hostowanych w Kinie Online, w tym jeśli
Użytkownik jest właścicielem praw autorskich, a takie prawo autorskie zostało naruszone,
Użytkownik zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające jego uzasadnienie dla takiego
roszczenia, podać jasne argumenty i informacje kontaktowe
10.10 Wszelkie ograniczenia lub wyłączenia od odpowiedzialności ustanowione w Umowie nie
dotyczą Użytkowników posiadających status konsumenta, jeżeli takie warunki nie są zgodne z
obowiązującymi przepisami polskiego kodeksu cywilnego.

