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REGULAMIN SERWISU VODLIFE.PL 

 

I. Informacje podstawowe 

1. Właścicielem serwisu vodlife.pl (dalej: „Serwis” lub „VODLIFE”) jest INVESTORM sp. z 

o. o. z siedzibą w Lachowice, pod adresem Lachowice 75 zarejestrowany w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 

Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000863182, NIP: 

5521727693, REGON: 387239126 (dalej: „Właściciel”). Kontakt z Właścicielem serwisu 

może nastąpić drogą pocztową pod adresem wskazanym powyżej lub drogą elektroniczną na 

adres e-mail: kontakt@investorm.pl. 

2. VODLIFE stanowi portal agregujący linki do filmów i seriali dostępnych online za 

pośrednictwem serwisów VOD. VOD (video on demand lub wideo na życzenie) 

stanowi system dystrybucji multimediów wideo, który pozwala użytkownikom na 

dostęp do rozrywki wideo bez tradycyjnego urządzenia do transmisji wideo i bez 

ograniczeń typowego statycznego harmonogramu nadawania.  

3. Po zarejestrowaniu konta użytkownika Serwisu oraz opłaceniu jednorazowego 

abonamentu Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje dostęp do linków z legalnych źródeł w 

tym pochodzących z serwisów takich jak: HBO, Netflix, rakuten, VOD.pl (dalej: „Podmiot 

trzeci”).  

4. Użytkownikiem jest każda osoba, która korzysta z serwisu vodlife.pl za pomocą przeglądarki 

internetowej. Użytkownikami Serwisu mogą być wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych, a nadto osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, że 

posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

5. Zarejestrowanym Użytkownikiem jest każdy Użytkownik posiadający zarejestrowane i 

opłacone konto w serwisie VODLIFE.  

6. Zakres usług VODLIFE uzależniony jest od dokonania opłaty przez Użytkownika, a tym 

samym statusu użytkownika, jako zwykłego Użytkownika lub Zarejestrowanego 

Użytkownika.  

7. Korzystanie z usług Serwisu jest odpłatne zgodnie z cennikiem VODLIFE udostępnionym w 

Serwisie. 

II. Rejestracja w Serwisie  

1. W celu zarejestrowania konta użytkownika Serwisu, Użytkownik: 

a. wskazuje swój adres e-mail, który następnie będzie jego loginem; 

b. ustanawia hasło składające się co najmniej z 6 znaków 

c. akceptuje regulamin – przy czym zaakceptowanie regulaminu jest w pełni dobrowolne 

jednak niezbędne dla rejestracji konta użytkownika i korzystania z usług Serwisu. 

Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych; 

d. akceptuje politykę prywatności – przy czym zaakceptowanie polityki prywatności jest 

w pełni dobrowolne jednak niezbędne dla rejestracji konta użytkownika i korzystania 

z usług Serwisu; 

2. Dodatkowo, aby korzystać z pełni usług Serwisu Użytkownik dokonuje jednorazowej 

opłaty abonamentowej w wysokości zgodnej z cennikiem opublikowanym w Serwisie 

(dalej: „Opłata”); 

3. Z chwilą dokonania Opłaty, Użytkownik staje się Zarejestrowanym Użytkownikiem  - co 

umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi korzystanie z usług Serwisu.  Użytkownik  
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jest zatem świadom i wyraża zgodę na to, aby dokonanie Opłaty  prowadziło do 

automatycznego odblokowania dostępu do całości Usług Serwisu tj. wykonania świadczenia 

przez Właściciela Serwisu w tym poprzez udostępnienie treści cyfrowych, które nie są 

zapisane na nośniku materialnym skutkiem czego Użytkownik utraci prawo do odstąpienia 

od umowy.  

4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien spełnić następujące  

minimalne wymagania techniczne: posiadać przeglądarkę z dostępem do Internetu. 

III. Opłata 

1. Dokonanie Opłaty jest jednorazowe i umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi 

bezterminowe korzystanie z Usług Serwisu. 

2. W celu dokonania Opłaty Użytkownik powinien wybrać znajdującą się w panelu serwisu 

formę płatności oraz postępować zgodnie ze wskazówkami operatorów płatności. Każda z 

form płatności posiada wyraźne oznaczenie „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 

3. Operatorem płatności z tytułu Opłaty jest ePłatności sp. z o.o. sp. k. 

4. Dokonanie Opłaty na rzecz VODLIFE jest niezależne od ewentualnych opłat na rzecz 

Podmiotów trzecich. 

5. Opłata na rzecz VODLIFE: 

a. umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi dostęp do wyszukiwarki Serwisu, 

ujawnienia Zarejestrowanemu Użytkownikowi hiperłączy (linków) umieszczanych w 

ramach tejże wyszukiwarki i wskazanie Zarejestrowanemu Użytkownikowi legalnego 

źródła materiału video (filmu lub serialu) dostępnego na stronie Podmiotu trzeciego; 

b. umożliwia weryfikację Użytkownika; 

c. umożliwia Zarejestrowanemu Użytkownikowi dostęp (licencji niewyłącznej) do bazy 

danych lub zbioru danych (w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych Dz. U 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) mogącej zawierać 

linki (hiperłącze) do Podmiotów trzecich, którzy maja lub mogą mieć daną pozycję video 

w ofercie swoich usług VOD, które są zazwyczaj płatne w formie jednorazowej lub 

abonamentu za oglądanie danego filmu lub katalogu video (filmów lub seriali), przy 

czym opłaty te są odrębnymi (niezależnymi od Opłaty) płatnościami na rzecz owych 

Podmiotów trzecich i nie są one świadczone na rzecz VODLIFE, ani nie mają żadnego 

związku podmiotowego, ani przedmiotowego z Opłatą na rzecz VODLIFE. 

d. stanowi wynagrodzenie za korzystanie przez Zarejestrowanego Użytkownika z 

infrastruktury technicznej oraz utrzymywanie i zarządzanie Serwisu przez Właściciela.  

6. Opłata na rzecz VODLIFE nie stanowi i nie może być rozumiana jako: 

a. opłata (w szczególności licencyjna) za korzystanie (w tym oglądanie) z plików video 

(w rozumieniu dzieł audiowizualnych), do których prowadzą lub mogą prowadzić 

linki (hiperłącza), a znajdujące się na stronach Podmiotów Trzecich;  

b. opłata za oglądanie plików video, których nazwy lub do których linki znajdują się w 

bazie (lub zbiorze) danych Serwisu, których obejrzenie może być możliwe poprzez 

przejście (za pomocą linku, hiperłącza) na stronę Podmiotu trzeciego.   

IV. Zakres Usług Serwisu 

1. W serwisie Właściciel umożliwia każdemu Użytkownikowi pozyskanie informacji na 

temat różnych ciekawych pozycji filmowych lub serialowych – subiektywnie opisanych 

przez Właściciela Serwisu. 

2. Zarejestrowany Użytkownik może łatwo i szybko wyszukiwać dane pozycji video (filmy 

lub seriale) według różnych słów kluczowych oraz kategorii. 
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3. Właściciel kategoryzuje pozycje video w sposób możliwie najbardziej (w subiektywnej 

opinii Właściciela) czytelny i przyjazny dla Użytkowników. Katalog nie obejmuje 

wskazania ewentualnych kosztów lub abonamentów na rzecz Podmiotów trzecich. 

4. Przejście Zarejestrowanego Użytkownika przez hiperłącze (link udostępniony w Serwisie) 

spowoduje automatyczne przeniesienie tego użytkownika do portalu Podmiotu trzeciego, 

niezwiązanego z VODLIFE. Dostęp do materiału video może być uzależniony od osobnych 

opłat lub abonamentów wewnętrznych zgodnie z zasadami obowiązującymi u Podmiotu 

trzeciego.  

5. VODLIFE nie umożliwia streamingu ani hostingu plików video, nie umożliwia oglądania 

online, nie przechowuje, ani nie udostępnia plików video. Oglądanie video następuje w 

portalach Podmiotów trzecich i na warunkach określonych przez Podmioty trzecie. 

6. Właściciel Serwisu zastrzega, że pliki video Podmiotów trzecich mogą posiadać blokadę 

regionalną i nie być dostępne poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Właściciel Serwisu zastrzega, że nie gwarantuje dostępności jakichkolwiek linków do filmów 

lub seriali, jednak dochowa starań by na bieżąco, w miarę możliwości, aktualizować bazę 

linków umożliwiając Zarejestrowanym Użytkownikom korzystanie z jak najszerszej gamy 

linków do filmów i seriali. 

8. Właściciel oznacza filmy i seriale do których posiada linki prowadzące do podmiotów 

trzecich. 

a. Jeżeli w portalu znajdują się hiperłącza, film lub serial otrzymuje złotą gwiazdkę 

postawioną obok tytułu pozycji. 

b. Jeżeli w portalu w chwili obecnej nie ma hiperłącza, pozycja otrzymuje granatową 

gwiazdkę umieszczoną obok tytułu. 

9. Właściciel nie gwarantuje aktualności czy aktywności skatalogowanych linków w ramach 

poszczególnych opisów pozycji bazy danych. 

10. Linki (hiperłącza) stanowią odwołania do zewnętrznych systemów internetowych i 

infrastruktur (Podmiotów trzecich) nienależących do Właściciela ani nie kontrolowanych 

przez Właściciela. 

11. Właściciel serwisu nie odpowiada za działania lub zaniechania Podmiotów trzecich, w 

szczególności nie odpowiada za dostępność danych plików video ani wysokość opłat u 

Podmiotu trzeciego. Właściciel nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione przez 

Użytkownika (w tym Zarejestrowanego Użytkownika) związane z korzystaniem z serwisów 

Podmiotów trzecich, w tym za ewentualne występowanie złośliwego oprogramowania na 

portalach internetowych Podmiotów trzecich.  

12. Właściciel serwisu nie bada zawartości linkowanych stron internetowych Podmiotów 

trzecich pod kątem obecności złośliwego oprogramowania lub innych nieprawidłowości. 

13. VODLIFE nie umożliwia Użytkownikom (także Zarejestrowanym Użytkownikom) 

samodzielnego dodawania do Serwisu plików video. 

 

V. Oświadczenia Użytkownika 

W chwili rejestracji konta w Serwisie Zarejestrowany Użytkownik oświadcza, że: 

1. zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin w całości; 

2. wszystkie dane podane w procesie tworzenia konta są prawdziwe; 

3. nie będzie korzystał z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub niniejszym 

regulaminem; 

4. został poinformowany i przyjmuje do wiadomości, że: 
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a. Właściciel Serwisu nie bada zawartości linkowanych stron internetowych pod kątem 

obecności złośliwego oprogramowania lub innych nieprawidłowości; 

b. uiszczenie Opłaty nie zwalnia go z konieczności uiszczenia opłat za możliwość 

oglądania filmu lub serialu, do którego prowadzi zewnętrzny link (hiperłącze), o ile 

taka opłata została przewidziana przez Podmiot Trzeci; 

c. niektóre Podmioty trzecie posiadają blokadę regionalną i są niedostępne spoza terenu 

Rzeczypospolitej Polskiej. Ewentualne użycie VPN jest samodzielną decyzją 

Użytkownika, niesugerowaną przez Właściciela Serwisu i następuje na wyłączną 

odpowiedzialność Użytkownika; 

d. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika, 

wynikające z korzystania przez niego z serwisu Podmiotu trzeciego; 

e. Właściciel nie gwarantuje, że pod podanym w hiperłączem (linkiem) znajduje się 

poszukiwany przez Zarejestrowanego Użytkownika film lub serial. Baza danych 

Serwisu aktualizowana jest na bieżąco przy czym dostępność filmów w linkowanych 

zewnętrznych źródłach, uzależniona jest od dostępności witryny Podmiotu trzeciego, 

która także na bieżąco może się zmieniać; 

f. w związku z zmianami w ramach serwisów Podmiotów trzecich dane w bazie Serwisu 

mogą być nieaktualne. 

VI. Odstąpienie i rozwiązania umowy 

1. Świadczenie usług na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika następuje na wyraźną zgodę 

Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem korzystania Serwisu, że 

po dokonaniu opłaty uzyska dostęp do całości Serwis, w tym do treści cyfrowych, które 

są zapisane na nośniku materialnym, skutkiem czego po rozpoczęciu korzystania z tej 

funkcjonalności utraci prawo odstąpienia. Tym samym, prawo odstąpienia po opłaceniu 

(aktywacji) konta nie przysługuje (art. 38 pkt 1) i pkt. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o 

prawach konsumentach Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.). 

2. Zarejestrowany Użytkownik może usunąć samodzielnie swoje konto w Serwisie przechodząc 

na zakładkę profilu użytkownika. Usunięcie konta przez Zarejestrowanego Użytkownika jest 

równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Właścicielem Serwisu. 

VII. Reklamacje  

1. Termin na złożenie reklamacji przysługuje Zarejestrowanemu Użytkownikowi w ciągu 

  jednego miesiąca od zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. 

2. Reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu należy kierować na adres na adres e-mail: 

reklamacje@investorm.pl. 

3. Właściciel w terminie 14 dni powinien rozpatrzeć reklamację, chyba, że z przyczyn od 

niego niezależnych, potrzebny jest dodatkowy czas na wyjaśnienie sprawy, wtedy 

Właściciel w/w terminu poinformuje składającego reklamację o przedłużeniu terminu 

rozpatrzenia, podając nowy przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. 

4. Brak ustosunkowania się do reklamacji w przewidzianym terminie jest równoznaczne z 

uznaniem reklamacji. 

5. Użytkownikom będącym konsumentami przysługuje uprawnienie do korzystania z 

pozasądowych metod rozwiązywania sporów na zasadach określonych: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy 

obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
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2. Wszelkie spory z Użytkownikami niebędącymi konsumentami będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Właściciela Serwisu. 

3. Użytkownikom będącym konsumentami przysługuje uprawnienie do  korzystania z 

pozasądowych metod rozwiązywania sporów na zasadach określonych: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. 

4. Zasady dotyczące danych osobowych uregulowane zostały w Polityce Prywatności. 

5. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu 

wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania.  

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 10.10.2020. 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

