Regulamin serwisu Multifilmy.pl
Niniejszy regulamin określa zasady działania serwisu multifilmy.pl

I Definicje
1) Regulamin – niniejszy Regulamin informujący o zasadach działania serwisu i obowiązkach
użytkownika.
2) Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis.
3) Administrator – osoba zarządzająca serwisem.
4) Serwis – witryna internetowa znajdująca się pod adresem https://multifilmy.pl/
5) Wyszukiwarka filmów – zewnętrzny podmiot świadczący odpłatną usługę wyszukiwania
linków do filmów i seriali do produkcji filmowych na m.in. takich platformach jak: Netflix,
Amazon Prime Video, Ipla, Chili, Player+, iTunes, Rakuten, HBO GO, Cineman, VOD.pl,
Apple TV+, Canal+, CDA premium itp. Jeśli dany film nie znajduje się w bazie to zwraca
informację o braku dostępności danego filmu do obejrzenia online.

II Postanowienia
1. Serwis to strona internetowa, która ma na celu reklamę wyszukiwarek filmów typu
https://vod-base.com/ itp.
2. Serwis nie udostępnia żadnych filmów, ani linków do pełnych wersji filmów.
3. Informacje znajdujące się w Serwisie dotyczące danego filmu, nie gwarantują dostępności
danej pozycji filmowej w reklamowanej wyszukiwarce lub obejrzenia jego na platformie VOD.
Administrator nie weryfikuje bazy filmów wyszukiwarki pod tym kątem. Każdy użytkownik
przed dokonaniem płatności, na własną rękę powinien sprawdzić dostępność danego filmu w
reklamowanej wyszukiwarce filmów.
4. Administrator nie odpowiada za treści pojawiających się opinii, komentarzy i reklam
wyświetlających się w Serwisie.
5. Opinie, Komentarze i reklamy pojawiające się w serwisie podlegają samodzielnej ocenie
Użytkownika, jeśli chodzi o ich autentyczność.
6. Serwis nie jest partnerem, ani w żaden sposób powiązany z wyszukiwarkami, które
reklamuje. Serwis jest wyłącznie podmiotem świadczącym usługi marketingowe za
pośrednictwem wybranych sieci afiliacyjnych.
7. Przejście na zewnętrzną stronę wyszukiwarki odbywa się poprzez kliknięcie przycisków akcji
typu „Załóż konto”, „Zaloguj się”, „Rejestracja”, „Zarejestruj się”, „Logowanie” itp.
8. Skorzystanie z wyszukiwarki wiąże się z opłatą, którą pobiera podmiot zewnętrzny (właściciel
określonej wyszukiwarki) niezależny od Serwisu. Będąc na stronie wyszukiwarki Użytkownik
może zapoznać się z cennikiem.
9. Serwis nie jest odbiorcą żadnych płatności dokonywanych przez Użytkownika.
10. Użytkownik dokonuje płatności na innej stronie (niż serwis) i może to zweryfikować
sprawdzając pole adresu przeglądarki internetowej.
11. Wszystkie informacje dostępne w Serwisie są tylko i wyłącznie o charakterze reklamowym
(nie informacyjnym!). Przed dokonaniem płatności w zewnętrznej wyszukiwarce filmów
każdy Użytkownik powinien poznać ofertę filmów danej wyszukiwarki.

12. W związku z umową zawartą na odległość , prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje
użytkownikowi, jeżeli nabywa produkty, które nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich
charakter. Wszelkie reklamacje dotyczące działania i usług Wyszukiwarki filmów należy
kierować do zewnętrznego podmiotu, który świadczy tą usługę i pobiera za nią płatność.
13. Zdjęcia pochodzą z https://www.imdb.com/ na podstawie odrębnej licencji.
14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu i
błędy w wyniku niesprawności urządzenia lub połączenia wykorzystywanego przez
Użytkownika.
15. Użytkownik korzystający z serwisu ma możliwość pozostawienia swoich opinii oraz zgłaszania
problemów występujących w Serwisie.
16. Bez zgody Administratora serwisu zabronione jest powielanie treści, ich kopiowanie,
przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków
elektronicznych, zarówno w całości jak i części.

