
 

Regulamin świadczenia usługi udostępniania kodów dostępu do Usług TIDAL Premium 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady świadczenia usługi udostępniania 
kodów dostępu do Usług Tidal Premium (zwanych dalej Usługami TIDAL Premium) 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 1 294 000 złotych w całości 
opłaconym (zwanej dalej: home.pl).  

2. home.pl świadczy usługę udostępniania kodów dostępu do Usług TIDAL Premium (zwaną dalej 
również Usługą udostępniania kodów), na mocy umowy o współpracy z Aspiro AB c/o TIDAL miejsce 
prowadzenia działalności:  540 W 26th Street, 8th Floor, New York, NY 10001 USA (dalej zwana 
Partnerem), która jest administratorem serwisu TIDAL – globalnej platformy muzyczno – rozrywkowej, 
oferującej dostęp do bazy utworów muzycznych, teledysków i filmów za pośrednictwem sieci Internet 
– poprzez stronę internetową https://tidal.com/. 

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

 

§2 Zasady świadczenia Usługi udostępniania kodów 

1. Usługi TIDAL Premium to usługi świadczone przez Partnera drogą elektroniczną, obejmujące dostęp 
do utworów muzycznych, teledysków i filmów, szczegółowo opisane na stronie internetowej pod 
adresem: https://tidal.com/. 

2. home.pl jest jedynie dystrybutorem kodów dostępu do Usług TIDAL Premium. Home.pl nie świadczy 
Usług TIDAL Premium. 

3. Usługa udostępniania kodów jest świadczona przez home.pl za wynagrodzeniem, co nie wyłączam 
możliwości udostępnienia określonego rodzaju kodów nieodpłatnie – na warunkach odrębnie 
określonych przez home.pl. Rodzaje kodów dostępu (w tym okres korzystania z Usług TIDAL Premium 
na podstawie danego rodzaju kodu) oraz ceny kodów określa Cennik, dostępny na stronie internetowej 
https://home.pl/. 

4. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Usługi udostępniania kodu (warunkiem uzyskania kodu 
dostępu do Usług TIDAL Premium) jest: 



 

a) zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz 

c) zaakceptowanie postanowień Regulaminu sieci home.pl, dostępnego na stronie 

internetowej pod adresem https://home.pl/regulaminy, oraz 

d) uiszczenie w całości na rzecz home.pl wskazanej w Cenniku należności z tytułu wykonania Usługi 
udostępniania kodu – o ile dany rodzaj kodu dostępu jest udostępniany odpłatnie, oraz 

e) aktywowanie dostępu do Usług TIDAL Premium z wykorzystaniem udostępnionego kodu dostępu, 
na stronie internetowej pod adresem https://offer.tidal.com/voucher?lang=pl, w tym – akceptacja 
wymaganych przez Partnera regulacji prawnych (regulaminów, ogólnych warunków itp.) 
określających warunki świadczenia Usług TIDAL Premium. 

5. Aktywacja dostępu do Usług TIDAL Premium powinna nastąpić w terminie 30 (trzydzieści) dni od 
dnia udostępnienia kodu dostępu do Usług TIDAL Premium przez home.pl. 

6. Kody dostępu do Usług TIDAL Premium udostępnione na podstawie Regulaminu upoważniają do 
korzystania z Usług TIDAL Premium wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

7. Zakres świadczeń, do których jest uprawniony użytkownik Usług TIDAL Premium został określony na 
stronie internetowej wskazanej  w pkt 1.  

8.  Na podstawie kodów dostępu do Usług TIDAL Premium oferowanych przez home.pl mogą korzystać 
z Usług TIDAL Premium wyłącznie osoby, które przed nabyciem lub w momencie nabycia kodu dostępu 
nie pozostawały użytkownikami usług serwisu TIDAL.  

 

§ 3 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu sieci 
home.pl oraz regulacje prawne wskazane w §2 pkt 4 lit. e). 

2. home.pl zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, jak również zastąpienia Regulaminu nowym. 
Zmiana Regulaminu lub nowy Regulamin są wprowadzane przy zastosowaniu postanowień 
Regulaminu sieci home.pl dotyczących zmian/ wprowadzania nowego regulaminu sieci home.pl.  

3. Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej: 
https://home.pl/regulaminy i ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych lub przedłużanych 
(odnawianych) po dniu jego wejścia w życie. 

 

 


