
PROMOCJA „LETNIE KINO Z FANTASIĄ” 
 

1. Nagrodą w Promocji jest kod promocyjny o wartości 10 zł brutto, dający możliwość wypożyczenia online 

jednego z co najmniej 200 wyselekcjonowanych filmów z zasobów serwisu internetowego CHILI, 

znajdujących się w katalogu promocyjnym SPECIAL SELECTION www.chili.com/pl/specialselection. 

2. W celu skorzystania z nagrody w ramach Promocji należy – po zakupieniu opakowania Produktu 

Promocyjnego – do dnia 31.11.2017 (po tej dacie  aktywacja nie będzie możliwa)  wejść na www.chili.com  i 

w wyznaczone na kod promocyjny miejsce, wpisać kod promocyjny z opakowania produktu, następnie 

nacisnąć przycisk WYŚLIJ. Po naciśnięciu tego przycisku wyświetli się Uczestnikowi strona z informacjami o 

promocji oraz możliwość Zarejestrowania się lub Zalogowania. 

3. Po aktywacji promocji, Uczestnik ma możliwość do dn. 31.12.2017 (po tym terminie wartość 

aktywowanego kodu promocyjnego w CHILI Portfelu zostanie wyzerowana) bezpłatnego obejrzenia co 

najmniej jednego wybranego przez siebie filmu. Opłata za wypożyczony film zostanie automatycznie 

pobrana z wartości kodu promocyjnego, którą został doładowany elektroniczny CHILI Portfel.  

4. Uczestnik może wybrać czy wybrany film obejrzeć w streamingu czy pobrać go, korzystając z funkcji 

Download&Play na PC. 

5. Wypożyczając film Uczestnik ma 28 dni na rozpoczęcie oglądania. Po wciśnięciu przycisku "PLAY" film 

będzie dostępny jeszcze przez 48h - w tym czasie można oglądać go dowolną ilość razy. 

6. Uczestnik na koncie CHILI może aktywować max 5 urządzeń. Możliwe jest rozpoczęcie oglądania 

wybranego filmu na jednym urządzeniu, następnie po przerwaniu oglądania, dokończenie wizji na innym 

urządzeniu połączonym z kontem CHILI. 

8. Uczestnik może aktywować i wykorzystać jednorazowo tylko 1 kod promocyjny, ponieważ wartość 

kodów promocyjnych nie kumuluje się. Po wykorzystaniu jednego kodu promocyjnego i wypożyczeniu 

wybranego filmu, możliwe jest wykorzystanie kolejnego kodu promocyjnego. 

9. Każdy Kod Promocyjny jest unikalny i może być wykorzystany w ramach Promocji tylko jeden raz. Kod 

Promocyjny wykorzystany w ramach Promocji staje się nieaktywny i nie może być użyty ponownie. 

10. Zasady i warunki korzystania z serwisu CHILI, w tym szczegółowe informacje o wymaganiach 

technicznych tego serwisu, zawarte są w regulaminie serwisu CHILI dostępnym pod adresem: 

https://pl.chili.com/general-conditions 
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