
PROMOTION TERMS 

discovery+ Voucher Code Terms and Conditions  

for WWF Offer 

1. WWF is the promoter of this offer to its email and newsletter subscribers and via its social media channels. 

2. The discovery+ voucher code may only be redeemed by the customers who have received it according 
to paragraph 1 and such redemption may only be made at https://www.discoveryplus.fi/ in Finland.  

3. You must be a resident of Finland who has reached the age of majority or above to participate in this offer. 
4. These terms and conditions govern the use of the voucher code. 
5. The discovery+ voucher code is non-transferable and may not be used in combination with any other 

discount coupons, promotions or special offers. It has no cash value and no refunds or cash alternative 
will be offered for it. There is no residual value and the voucher code may not be re-used, even in the 
event that you change or cancel your subscription. The voucher code cannot be applied to a subscription 
previously purchased by you.  

6. Improper use of the discovery+ voucher code by you, including but not limited to its publication or sale is 
prohibited. 

7. The discovery+ voucher code must be redeemed by 23:59 EET on 31 October 2021. 

8. The discovery+ voucher code entitles you to 3 months access to the service for the price of 2 months. By 
redeeming your voucher code, you will be charged €13.98 upfront for 3 months of the service. Your 
monthly subscription will automatically renew on a monthly basis after 3 months at the then standard 
monthly price unless cancelled prior to renewal. Standard price is €6.99 per month A minimum term of 3 
months applies. All prices inc local taxes where applicable. and the full standard price thereafter 

9. discovery+ is provided by Dplay Entertainment Limited, incorporated under the laws of England and Wales 
under company number: 09615785, having its registered office at Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick 
High Road, London, W4 5YB, United Kingdom.  

10. To the extent permissible by law, neither WWF nor Dplay Entertainment Limited shall be liable for any loss 

or damage resulting from the loss, theft or misuse of discovery+ voucher code. Dplay Entertainment 
Limited is not responsible for the products and services provided by WWF. 

11. When you redeem your discovery+ voucher code, Dplay Entertainment Limited may share your redeemed 

code with WWF for the purposes of administering this promotion and ensuring that you do not receive 

reminder emails about this offer in the future. 
12. These terms and conditions are additional to the Terms of Service that will also apply to your use of 

discovery+. 
13. If you are new to discovery+, you will be required to register for , agree to the applicable Terms of Use, 

and acknowledge or agree to (as applicable) discovery+’s Privacy Policy before you can redeem the 
voucher code.  

14. If you have a pre-existing subscription for discovery+, you will not be able to redeem the voucher code 
until your existing subscription has come to an end. 

15. These terms and conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of England 
and Wales. However, these terms and conditions will not limit any consumer protection rights that you 
may be entitled to under the mandatory laws of your country of residence and if you do not live in England 
and Wales, you will be able to bring a claim in the courts of your country of residence under its applicable 
laws. 

16. If there is any contradiction between the original English language version of these terms and this 
translation, then the English language version shall take precedence. 

 

  



KAMPANJAEHDOT 

Discovery+-kuponkikoodin ehdot 

WWF:n tarjousta varten 

 

1. WWF tarjoaa tämän edun sähköposti- ja uutiskirjetilaajilleen sekä sosiaalisen median kautta. 

2. Discovery+-kupongin voivat lunastaa ainoastaan sen vastaanottaneet kohdan 1 mukaisesti ja kuponki 

voidaan lunastaa ainoastaan Suomessa osoitteessa www.discoveryplus.fi. 

3. Voidaksesi käyttää tämän tarjouksen sinun on asuttava Suomessa ja oltava täysi-ikäinen. 

4. Näitä ehtoja sovelletaan discovery+-kuponkikoodin käyttöön. 

5. Discovery+-kuponkikoodia ei voi siirtää, eikä sitä voi käyttää yhdessä muun alennuskupongin, kampanjan tai 
erikoistarjouksen kanssa. Kuponkikoodilla ei ole rahallista arvoa, sen palauttamisesta ei makseta hyvitystä, 
eikä sitä voi lunastaa käteisenä. Kuponkikoodilla ei ole jäännösarvoa, eikä sitä voi käyttää uudelleen, vaikka 
muuttaisit tai peruuttaisit tilauksesi. Kuponkikoodia ei voi käyttää aiemmin tekemääsi tilaukseen. 

6. Discovery+-kuponkikoodin väärinkäyttö, mukaan lukien muun muassa sen julkaiseminen tai myyminen, on 
kiellettyä ja saattaa olla petos. 

7. Discovery+-kuponkikoodi on lunastettava viimeistään 31. lokakuuta 2021 klo 23.59 EET. 

8. Discovery+-kuponkikoodilla saat kolmen kuukauden katseluoikeuden kahden kuukauden hinnalla. 
Lunastaessasi kuponkikoodin, sinulta veloitetaan 13,98 € tilaushetkellä eli kolmen kuukauden kokonaishinta. 
Kuukausitilauksesi uusitaan automaattisesti joka kuukausi kolmen kuukauden minimitilausjakson jälkeen 
kyseisellä hetkellä voimassaolevaan normaaliin kuukausihintaan ellet peruuta tilausta ennen kuin se uusitaan. 
Palvelun normaalihinta on 6,99 € per kuukausi Tilausjaksojen vähimmäismäärä on 3 kuukautta. Kaikki hinnat 
sisältävät paikalliset verot, missä sovellettavissa, sekä täyden listahinnan sen jälkeen. 

9. Discovery+:n tarjoaa Dplay Entertainment Limited, joka on Englannin ja Walesin lakien mukaisesti 
yritystunnuksella 09615785 rekisteröity yhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Chiswick Park 
Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, United Kingdom. 

10. Siltä osin kuin laki sen sallii, WWF ja Dplay Entertainment Limited eivät ole korvausvastuussa mistään 
menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat discovery+-kuponkikoodin menetyksestä, varkaudesta tai 
väärinkäytöstä. Dplay Entertainment Limited ei ole vastuussa WWF:n tarjoamista tuotteista ja palveluista. 

11. Lunastaessasi discovery+-kuponkikoodisi, Dplay Entertainment Limited saattaa jakaa käyttämäsi koodin 
WWF:n kanssa kampanjan hallinnointia varten sekä varmistaakseen että et saa muistutussähköposteja tästä 

kampanjasta jatkossa. 

12. Nämä ehdot täydentävät käyttöehtoja (saatavilla osoitteessa www.discoveryplus.fi), joita myös sovelletaan 

discovery+-palvelun käyttöösi. 

13. Jos sinulla ei ole aiemmin ollut discovery+-tilausta, sinun on rekisteröidyttävä discovery+-palveluun ja 
hyväksyttävä sovellettavat käyttöehdot sekä ilmoitettava, että tunnustat ja hyväksyt (soveltuvin osin) 
discovery+-palvelun tietosuojakäytännön, ennen kuin voit lunastaa kuponkikoodisi. 

14. Jos sinulla on jo voimassa oleva discovery+-tilaus, et voi lunastaa kuponkikoodiasi ennen kuin voimassa oleva 
tilauksesi on päättynyt. 

15. Näitä ehtoja sovelletaan ja tulkitaan Englannin ja Walesin lakien mukaan. Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita 
mitään kuluttajansuojaoikeuksia, joita sinulla saattaa asuinmaasi pakottavien lakien nojalla olla, ja jos et asu 
Englannissa tai Walesissa, voit nostaa kanteen asuinmaasi tuomioistuimissa asuinmaasi sovellettavien lakien 
mukaisesti. 

16. Jos ehtojen alkuperäinen englanninkielinen versio ja sen käännös ovat ristiriidassa, ensisijaisesti sovelletaan 
englanninkielistä versiota. 

http://www.discoveryplus.fi/
http://www.discoveryplus.fi/

