WARUNKI DOSTĘPU DO SERWISU Wall Street Journal (dalej WSJ) W
RAMACH PAKIETU Wall Street Journal i Wyborcza (dalej Pakiet GW+WSJ)

1)
Pakiet GW+WSJ jest dostępny dla prenumeraty rocznej i dla prenumeraty
miesięcznej autoodnawialnej.
2)

Z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w punkcie 7a) poniżej, w ramach
Pakietu zapewniamy Ci możliwość dostępu do serwisu WSJ przez okres trwania
prenumeraty Pakietu GW+WSJ, ale nie dłużej, niż przez 365 dni od dnia
aktywacji WSJ. W razie autoodnowienia prenumeraty miesięcznej na PAKIET
GW+WSJ na kolejny - 13-ty miesiąc przekażemy na podany przez Ciebie adres
e-mail kod/link umożliwiający dostęp do WSJ przez dalszy okres trwania
prenumeraty, ale nie dłużej, niż przez następne 365 dni od dnia drugiej
aktywacji.

3)
Usługę dostępu do serwisu WSJ świadczy Dow Jones International International
Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii
pod adresem: The News Building, 1 London Bridge Str., LONDON SE1 9GF; UNITED
KINGDOM
(dalej Wydawca WSJ)
4)

Wydawca WSJ będzie się z Tobą komunikował w języku angielskim;

5)

Aby umożliwić skorzystanie z dostępu do serwisu WSJ, podany przez Ciebie
adres e-mail zostanie przekazany przez Agorę S.A. do Wydawcy WSJ;

6)

Wydawca WSJ prześle na podany przez Ciebie adres e-mail link z instrukcją, w
jaki sposób możesz aktywować dostęp do WSJ;

7)

Dla aktywacji dostępu do WSJ, Wydawca WSJ wymaga:

a)

podania, na landing page Wydawcy WSJ imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz
hasła;
UWAGA jeżeli zamówiłeś prenumeratę miesięczną autoodnawialną i podasz
Wydawcy WSJ inny adres e-mail, niż ten, który podałeś przy zamówieniu
Pakietu GW+WSJ to dostęp do serwisu WSJ w kolejnych okresach prenumeraty
autoodnawialnej nie będzie możliwy. Czyli - jeżeli zamówiłeś prenumeratę
miesięczną autoodnawialną i chcesz korzystać z dostępu do WSJ powinieneś
podać ten sam adres e-mail, który podasz przy zamówieniu Pakietu GW+WSJ

b)

zawarcia umowy z Wydawcą WSJ umowy o prenumeratę - Subscriber
Agreement - warunki znajdziesz tu: https://www.wsj.com/policy/subscriber-agreement

przy czym nie będziesz zobowiązany do zapłaty żadnych opłat na rzecz
Wydawcy WSJ
c)

akceptacji ustalonych przez Wydawcę WSJ Privacy Policy, Cookie Policy,
które znajdziesz tu: https://www.wsj.com/policy/privacy-policy
https://www.dowjones.com/cookies-policy/

Poniżej schemat aktywacji dostępu do WSJ:

