
Regulamin płatności i rezygnacji z usługi

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), dostępny pod adresem: 
filmyfilmy.pl/serwis/regulamin określa zasady i modele płatności oraz warunki rezygnacji z 
usług świadczonych na rzecz Użytkowników w ramach serwisu internetowego dostępnym 
pod adresem filmyfilmy.pl (dalej: „Serwis”). Pozostałe warunki korzystania z Serwisu oraz 
oznaczenie podmiotów administrujących Serwisem i świadczących usługi w ramach 
Serwisu określa regulamin Serwisu (dalej: „Regulamin Serwisu”).

2. Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Serwisu.
3. Ilekroć w Regulaminie użyte sformułowania rozpoczynają się wielką literą należy je 

rozumieć tak, jak zostały zdefiniowane w Regulaminie Serwisu, chyba, że Regulamin 
zawiera definicję odmienną.

§ 2 Odpłatność za usługę

1. Usługi realizowane w ramach Serwisu są płatne na warunkach przewidzianych ww. 
Regulaminie oraz Regulaminie Serwisu.

2. Opłaty za usługi, o których mowa w pkt 1 powyżej, pobierane są w drodze obciążenia 
rachunku telefonicznego Użytkownika (w przypadku telefonu na abonament) albo 
potrącenia opłaty z konta pre-paid Użytkownika (w przypadku telefonu na kartę pre-paid).

3. Opłaty za usługi, o których mowa w pkt 1 powyżej, dokonywane są przez Użytkownika za 
pośrednictwem Operatora.

4. Dla usług, o których mowa w pkt 1 powyżej, przewidziane są następujące modele płatności:

A. SMS MO – płatności SMS:
A.1. Zamówienie dostępu do usługi w ramach modelu SMS MO dokonywane jest poprzez 
wysłanie przez Użytkownika SMS MO o treści odpowiedniej dla dedykowanego dla usługi 
numeru prefix, wskazanej w informacji zamieszczonej na stronie Serwisu przy zamawianiu 
dostępu do usługi. Zamówienie dostępu do usługi skutkuje obciążeniem Użytkownika opłatą
aktywacyjną, jeszcze przed aktywacją i uzyskaniem dostępu do usługi. Numery właściwe do
wysłania SMS MO, opłaty z tym związane oraz ilość plików multimedialnych możliwych 
do pobrania przez aplikację w ramach usługi określa poniższa tabela:

Numer SMS Koszt wysłania 
SMS

Ilość wysłanych 
SMS (treść SMS)

Całkowity koszt 
usługi

Ilość plików do 
pobrania

92550 25 zł netto (30,75 
zł brutto)

1 (HD) 25 zł netto (30,75 
zł brutto)

100

92550 25 zł netto (30,75 
zł brutto)

2 (HD, HD KOD) 50 zł netto (61,50 
zł brutto)

200

92550 25 zł netto (30,75 
zł brutto)

3 (HD, HD KOD, 
HD PIN)

75 zł netto (92,25 
zł brutto)

300

§ 3 Zakończenie korzystania z usługi

1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik może usunąć konto w Serwisie w 
dowolnym momencie, co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Serwisu i usługi 
świadczonej za jego pośrednictwem. W celu usunięcia konta należy wysłać wiadomość na 
adres e-mail kontakt@filmyfilmy.pl wpisując w tytule STOP [numer SMS usługi] [numer 
telefonu Użytkownika, z którego dokonano aktywacji usługi]. Usunięcie konta jest 



nieodwracalne i nie powoduje po stronie Użytkownika roszczenia o zwrot opłat 
poniesionych na podstawie Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu, z zastrzeżeniem 
postanowień pkt 4 poniżej.

2. Rezygnacja  korzystania z Serwisu przez Użytkownika może nastąpić w szczególności w 
przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian wprowadzonych w treści 
Regulaminu lub Regulaminu Serwisu, pod warunkiem dokonania notyfikacji tego faktu 
usługodawcy zgodnie z postanowieniami odpowiednio Regulaminu lub Regulaminu 
Serwisu, jak również w przypadku zawieszenia lub modyfikacji lub zakończenia 
świadczenia usługi realizowanej za pośrednictwem Serwisu, o ile nie zostało to 
spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika, Operatora lub z powodu siły 
wyższej, w tym zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bądź 
koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych infrastruktury teleinformatycznej w 
oparciu, o którą działa Serwis, trwających nie dłużej niż 14 dni.

3. O modyfikacji, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi, o którym mowa w pkt 2 
powyżej, jak również o wszelkich zmianach Regulaminu lub Regulaminu Serwisu 
Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie na stronie Serwisu 
odpowiedniej informacji w tym zakresie.

4. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Serwisu z powodów, o których 
mowa w pkt 2 powyżej, pobrana od Użytkownika opłata za usługę podlega zwrotowi w 
wysokości proporcjonalnej. W pozostałych przypadkach rezygnacji przez Użytkownika z 
korzystania z Serwisu, jak również w przypadku pozbawienia Użytkownika prawa 
korzystania z Serwisu przez usługodawcę na podstawie pkt 5 poniżej, Użytkownik nie 
nabywa prawa do zwrotu opłaty w jakiejkolwiek części.

5. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu oraz usługi 
świadczonej za jego pośrednictwem, blokując lub usuwając jego konto w Serwisie, jak 
również może ograniczyć jego dostęp do usługi, ze skutkiem natychmiastowym, w 
przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub Regulaminu 
Serwisu. Ponowna Rejestracja takiego Użytkownika w Serwisie może zostać uzależniona od
uprzedniej zgody administratora Serwisu.

6. Usługodawca może usunąć konto Użytkownika w Serwisie w przypadku, gdy Użytkownik 
nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub Regulamin Serwisu oraz 
notyfikuje ten fakt usługodawcy zgodnie z postanowieniami odpowiednio Regulaminu lub 
Regulaminu Serwisu i jednocześnie nie usunie konta samodzielnie, na podstawie pkt 1 
powyżej. Usługodawca może usunąć konto Użytkownika w Serwisie również w przypadku, 
gdy Użytkownik zaprzestanie korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu, 
przez okres co najmniej 2 miesięcy licząc od daty dezaktywacji usługi. Usunięcie konta jest 
nieodwracalne i nie powoduje po stronie Użytkownika roszczenia o zwrot opłat 
poniesionych na podstawie Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu, z zastrzeżeniem 
postanowień pkt 4 powyżej.

7. Niezależnie od powyższego, zakończenia korzystania z usługi świadczonej w ramach 
Serwisu następuje zawsze z chwilą dezaktywacji usługi, w tym poprzez odstąpienie przez 
Użytkownika od umowy, której przedmiotem jest ta usługa, zgodnie postanowieniami 
poniższymi. Odstąpienie od umowy zawartej z usługodawcą w ramach Serwisu stanowi 
rezygnację Użytkownika z korzystania z Serwisu i usługi świadczonej za jego 
pośrednictwem oraz uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu opłaty za usługę w 
zakresie objętym umową.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z usługodawcą, 
której przedmiotem jest usługa świadczona w ramach Serwisu, w terminie 14 dni od dnia 
zawarcia umowy.

9. Odstąpienie od umowy, o której mowa w pkt 8 powyżej, następuje poprzez złożenie 
usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie lub elektronicznie na adres 
usługodawcy wskazany w Regulaminie Serwisu. Oświadczenie to może zostać złożone 



poprzez złożenie usługodawcy wypełnionego formularza odstąpienia od umowy, którego 
wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

10. Prawo do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 8 powyżej, nie przysługuje w 
przypadku, gdy usługodawca wykonał usługę w pełni, za wyraźną zgodą Użytkownika.

11. Akceptując Regulamin oraz Regulamin Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie 
usługi w pełni oraz potwierdza, że został poinformowany, że po wykonaniu usługi utraci 
prawo do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 8 powyżej.

12. Użytkownik zobowiązany jest do świadczeń na rzecz usługodawcy z tytułu usługi 
świadczonej przez niego za pośrednictwem Serwisu, na warunkach przewidzianych w 
Regulaminie Serwisu oraz Regulaminu, od chwili zgodnego z Regulaminem Serwisu oraz 
Regulaminem zamówienia dostępu do usługi, do chwili jej dezaktywacji, chyba że nie 
otrzyma kodu aktywującego usługę.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie jego 
treści na stronie od adresem filmyfilmy.pl/serwis/regulamin.

2. Regulamin może ulec zmianom. Nowy Regulamin zostanie zamieszczony przez 
usługodawcę na stronie, o której mowa w pkt 1 powyżej, wraz z informacją o zmianie 
Regulaminu, na okres 14 dni kalendarzowych, po którym to okresie nowy Regulamin 
zacznie obowiązywać.

3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, jest on obowiązany niezwłocznie
zawiadomić o tym fakcie usługodawcę, na piśmie lub elektronicznie na adres wskazany w 
Regulaminie Serwisu, przy czym nie później niż w dniu poprzedzającym obowiązywanie 
nowego Regulaminu, pod rygorem uznania, że akceptuje nową treść Regulaminu. 
Zawiadomienie takie jest równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Serwisu 
oraz usługi świadczonej za jego pośrednictwem.

4. Zmiana Serwisu, o którym mowa w § 1 pkt 1 powyżej, nie stanowi zmiany Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja/My(*) ….............................................................................. niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi w ramach 
serwisu: ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Data zawarcia umowy: ..........................................................................................................................
Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................................
Adres e-mail: .........................................................................................................................................
Nr telefonu komórkowego: ....................................................................................................................
Otrzymana wiadomość zwrotna SMS: ..................................................................................................
Podpis: ...................................................................................................................................................
Data: ......................................................................................................................................................
(*) Niepotrzebne skreślić.


