
 

Regulamin korzystania z kodów dostępu do Usług CDA Premium 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady korzystania z kodów dostępu 
do Usług CDA Premium (zwanych dalej: Usługami CDA Premium) oferowanych przez 
home.pl Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252, z kapitałem 
zakładowym w kwocie 1 233 400,00 złotych w całości opłaconym (zwanej dalej: home.pl).  

2. home.pl udostępnia odpłatnie kody dostępu do Usług CDA Premium, na mocy umowy o 
współpracy z CDA.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul., Legnickiej 50, 54-204 Wrocław, 
zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym we Wrocławiu (dla Wrocławia-Fabrycznej), pod numerem KRS: 0000431335, 
kapitał zakładowy w kwocie 1 015 464,50 złotych, NIP: 898-220-15-42, która jest 
administratorem portalu cda.pl społecznościowego multimedialnego internetowego serwisu 
hostingowego oraz platformy CDA Premium na stronie internetowej pod adresem www.cda.pl 
(zwanej dalej: Partnerem). 

3. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem https:// 
home.pl/regulaminy. 

 

§2 Zasady korzystania z kodów dostępu do Usług CDA Premium 

1. Usługi CDA Premium to usługi świadczone przez Partnera drogą elektroniczną, obejmujące 
dostęp do audiowizualnych usług medialnych na żądanie, szczegółowo opisane na stronie 
internetowej pod adresem https://www.cda.pl/Premium.  

2. home.pl jest jedynie resellerem  kodów dostępu do Usług CDA Premium. 
3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usług CDA Premium jest: 

a) zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz 
b) zaakceptowanie postanowień Regulaminu Usługi CDA Premium Subskrypcja, dostępnego 

na stronie internetowej pod adresem https://www.cda.pl/regulamin/premium, oraz 
c) zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, dostępnego na stronie 

internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy, oraz  
d) aktywowanie kodu dostępu do Usług CDA Premium na stronie internetowej pod adresem 

https://www.cda.pl/Premium, oraz 
e) uiszczenie w całości na rzecz home.pl wskazanej w Cenniku należności z tytułu kodu 

dostępu do Usług CDA Premium 

§ 3 Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje:  



 

a) Regulamin Usługi CDA Premium Subskrypcja, dostępny na stronie internetowej pod adresem 
https://www.cda.pl/regulamin/premium,  

b) Regulamin sieci home.pl, dostępny na stronie internetowej pod adresem 
https://home.pl/regulaminy.  

 
 
 


