Netflix kaupan päälle 3 kk 0 €, kun ostat DNA TV netillä
Netflix tilauksessa 4 ruutua + Ultra HD –sisällöt. Edun arvo arvo 41,97 €.
Netflix tarjoaa elokuvia ja TV-sarjoja katseltavaksi internetin välityksellä tietyillä verkkoon
liitetyillä televisioilla, tietokoneilla ja muilla laitteilla. Netflix-palvelun käyttö edellyttää
verkkoyhteyttä ja Netflix-valmista laitetta. Teräväpiirron ja Ultra HD:n saatavuus riippuu
verkkoyhteydestäsi ja laitteen ominaisuuksista. Kaikki sisältö ei ole saatavilla teräväpiirtotai Ultra HD-laatuisena.
Tarjous koskee sekä uusia että nykyisiä Netflix-asiakkaita. Kolmen kuukauden
kokeilujakson jälkeen uusien Netflix-asiakkaiden tulee ilmoittaa voimassa oleva,
hyväksytty maksutapa Netfilixille, jos haluaa jatkaa palvelun käyttöä. Nykyisillä Netflixasiakkailla kolmen kuukauden kokeilujakson aikana ei peritä maksua, mutta heti
kokeilujakson päättymisen jälkeen tilaus jatkuu voimassa olevan tilauksen mukaisesti.
Netflix veloittaa kuukausittaisen jäsenmaksun ilmaisen kokeilujakson päättyessä
valitsemaasi maksutapaa käyttäen, jos et peruuta jäsenyyttäsi ennen ilmaisen
kokeilujakson päättymistä.
Netflix saattaa muuttaa palvelusopimuksia ja palvelun hintaa ajoittain. Kaikki hinta- ja
sopimusmuutokset koskevat sinua aikaisintaan 30 päivän kuluttua sinulle lähetettävästä
ilmoituksesta.
Voit peruuttaa Netflix-jäsenyytesi milloin tahansa. Sinulla on pääsy Netflix-palveluun
kuukausittaisen laskutusjakson loppuun asti. Lainsäädännön sallimissa rajoissa maksuja
ei palauteta, eikä osittain käytettyjä jäsenyyskuukausia tai katsomatonta Netflix-sisältöä
hyvitetä. Peruutus tapahtuu käymällä Netflixin Oma tili -sivulla ja seuraamalla
peruutusohjeita. Jos peruutat tilisi, tili sulkeutuu automaattisesti kuluvan laskutuskauden
lopussa.
Hyödyntämällä DNA TV Netillä –tilauksen mukana tulevan lahjakoodin sitoudut sivulla
https://help.netflix.com/legal/termsofuse esitettyihin Netflixin käyttöehtoihin. Hyväksyt, että
käytät Netflix-palvelua, mukaan lukien kaikki siihen liittyvät ominaisuudet ja
toiminnallisuudet, kaikkien soveltuvien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti sekä
muiden palvelun käyttöön tai sisältöön kohdistuvien rajoitusten mukaisesti.
Netflix-lahjakoodi (”koodi”) on voimassa 30. huhtikuuta 2018 saakka. Netflix-etua ei voi
lunastaa käteisenä eikä sitä hyvitetä. Koodia ei saa myöskään myydä edelleen. Netflixkoodin käyttö on sovellettavan lainsäädännön alainen. Kutakin Netflix-tiliä kohden voidaan
käyttää enintään yksi DNA TV netillä -kampanjasta saatu Netflix-koodi. Kolmannen
osapuolen myyjiltä hankitut tuotteet eivät kuulu tämän kampanjan piiriin. DNA TV netillä –
tilaukseen sisältyy yksi (1) Netflix-koodi. Tämä kampanja on avoinna ainoastaan
kuluttajille ( ei yrityksille tai jälleenmyyjille). Netflix-koodin saa heti tilauksen yhteydessä
tilausvahvistuksella ja se on heti käytettävissä millä tahansa Netflix-valmiilla laitteella.

