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REGULAMIN TIDAL MUZYKA 

wersja z dnia 01.09.2021 r.  

 
 

1. W ramach Promocji Abonent, który wybierze promocyjny Plan Cenowy PLUS.80M lub PLUS.85 lub PLUS.70 PRO lub PLUS.100 PRO lub PLUS.130 PRO lub PLUS.95D lub PLUS.80D 

PRO lub PLUS.110D PRO lub PLUS.140D PRO lub PLUSH ABO 70+ PRO lub Plus Internnet 80 LTE lub Plus Internet 100 LTE lub Plus Internet 110 5G lub Plus Internet 210 5G ma 

możliwość korzystania z usługi „TIDAL Premium” (dalej: Usługa „TIDAL Premium”). 

2. Usługa „TIDAL Premium” umożliwia słuchanie muzyki w streamingu świadczonej przez TIDAL. 

3. W ramach Promocji dostęp do usługi „TIDAL Premium” przez Abonenta, który wybrał ww Promocyjny Plan Cenowy jest bezpłatny. 

4. Usługa „TIDAL Premium” zostanie Abonentowi aktywowana w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług na warunkach określonych w zawartej Umowie/Aneksie. 

5. Do Abonenta zostaną wysłane wiadomości SMS i E-mail informujące: 

a) o statusie świadczenia usługi „TIDAL”,  

b) o sposobie pobrania aplikacji i zarejestrowania konta w usłudze, 

c) o funkcjach usługi i sposobie korzystania z aplikacji.  

6. Abonent ma również możliwość zapoznania się z instrukcją zakładania konta TIDAL  na stronie www.plus.pl/TIDAL i www.plushbezlimitu.pl/TIDAL  

7.  W ramach Promocji Abonent ma możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do usługi „TIDAL Premium” przez  okres 24 miesięcy. Polkomtel poinformuje Abonenta o 

zakończeniu bezpłatnego dostępu do usługi TIDAL Premium, za pośrednictwem wiadomości SMS z 30 dniowym wyprzedzeniem.  

8. Posiadanie Usługi „TIDAL Premium” w ramach Promocyjnego Planu Cenowego nie zwalnia Abonenta z ponoszenia kosztów z tytułu innych zakupionych subskrypcji TIDAL, 

które mogą być aktywne i muszą być dezaktywowane przez Abonenta we własnym zakresie.  

9. Transmisja danych niezbędna do korzystania z Usługi „TIDAL Premium” będzie rozliczana na podstawie obowiązującego Abonenta cennika. 

10. W przypadku rozwiązania Umowy/Aneksu dostęp do Usługi „TIDAL Premium” zostanie wyłączony, chyba, że wcześniej Usługa „TIDAL Premium” zostanie dezaktywowana na 

podstawie pkt. 7 powyżej. 

11. Serwis „TIDAL Premium” udostępniany jest na zasadach określonych w regulaminach na stronach https://tidal.com/pl/terms oraz https://tidal.com/pl/privacy.   

12. W przypadku rozwiązania Umowy/Aneksu usługa „TIDAL Premium” zostanie dezaktywowana.  

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku. 
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