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Regulamin Promocji „Multioferta z Nowym Cyfrowym Polsatem dla obecnych Abonentów zmieniających pakiet”  

z dnia 26 marca 2013 r. obowiązuje od 26 marca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. lub do odwołania 
 

§ 1 Zasady ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin Promocji „Multioferta z Nowym Cyfrowym Polsatem dla obecnych Abonentów zmieniających pakiet” z dnia 26 
marca 2013 r. (dalej „Regulamin Promocji”) określa warunki promocyjnej sprzedaży/udostępnienia Dekoderów/Dekoderów z 
Dyskiem zewnętrznym oraz świadczenia na rzecz Abonentów usług w zakresie dostępu do kanałów telewizyjnych rozprowadzanych 
drogą satelitarną (Usługa Telewizja), dostępu do Internetu (Usługa Internet) i/lub telefonii komórkowej (Usługa Telefon Komórkowy) 
oraz związanych z nimi usług dodatkowych (dalej „Usługi”) przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą i 
adresem w Warszawie (03–878) przy ul. Łubinowej 4a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000010078, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 796-18-10-732, REGON 670925160, której kapitał zakładowy wynosi: 13 934 113,44 
złotych wpłacony w całości (dalej „Cyfrowy Polsat”).  

2. Z niniejszej Promocji „Multioferta z Nowym Cyfrowym Polsatem dla obecnych Abonentów zmieniających pakiet” (dalej „Promocja”) 
na warunkach określonych w Regulaminie Promocji mogą skorzystać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej (dalej „Abonenci”), które są Abonentami Cyfrowego Polsatu i w okresie obowiązywania Promocji 
będą przedłużać z Cyfrowym Polsatem umowy o świadczenie usług w formie pisemnej (dalej „Umowa”) w zakresie: 

a) dostępu do kanałów telewizyjnych rozprowadzanych drogą satelitarną (Usługa Telewizja), dostępu do Internetu (Usługa 
Internet) oraz telefonii komórkowej (Usługa Telefon Komórkowy) – Multizestaw Telewizja Internet Telefon Komórkowy; 

b) dostępu do kanałów telewizyjnych rozprowadzanych drogą satelitarną (Usługa Telewizja) i dostępu do Internetu (Usługa 
Internet) – Multizestaw Telewizja Internet; 

c) dostępu do kanałów telewizyjnych rozprowadzanych drogą satelitarną (Usługa Telewizja) i telefonii komórkowej (Usługa 
Telefon Komórkowy) – Multizestaw Telewizja Telefon Komórkowy; 

zgodnie z obowiązującym Regulaminem korzystania z Multioferty (dalej „Regulamin Multioferty”).   
3. Promocja obowiązuje od dnia 26 marca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. albo do odwołania lub do wyczerpania zapasów 

Dekoderów, Dekoderów z dyskiem zewnętrznym, Dekoderów z wbudowanym dyskiem wymiennym. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie 
prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyn, przy czym odwołanie Promocji nie wpływa na prawa nabyte 
przez uczestników Promocji przed dniem jej odwołania.  

 
§ 2 Opis Promocji 

 
1. W celu skorzystania z Promocji konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) Przedłożenie dokumentów wymaganych przez Cyfrowy Polsat do zawarcia Umowy oraz wyrażenie zgody na sporządzenie  
i przechowywanie przez Cyfrowy Polsat kserokopii tychże dokumentów; 

b) Pozytywna ocena wiarygodności płatniczej osoby ubiegającej się o zawarcie Umowy; 
c) Brak zaległości płatniczych wobec Cyfrowego Polsatu; 
d) Zawarcie (wraz z zawarciem Umowy lub przed datą zawarcia Umowy) Umowy Abonenckiej dotyczącej korzystania co 

najmniej z jednego z następujących Pakietów Programów: Mini HD, Rodzinny HD, Familijny HD w ramach oferty 
promocyjnej „Nowy Cyfrowy Polsat” i korzystanie z posiadanego Pakietu Programów nie krócej niż przez Okres 
podstawowy, wynikający z Umowy; 

e) Zawarcie Umowy z Okresem podstawowym wynoszącym 12, 15, 18, 24 albo 29 miesięcy; 
f) Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu; 
g) Wyrażenie zgody na wystawianie oraz przesyłanie drogą elektroniczną przez Cyfrowy Polsat obrazu dokumentów 

rozliczeniowych.  
2. W ramach Promocji osoba spełniająca warunki opisane w § 1 ust 2 oraz w § 2 ust. 1, otrzymuje: 

a) Obniżoną Opłatę aktywacyjną; 
b) Obniżoną Opłatę abonamentową za usługi w ramach Multizestawu; 
c) Możliwość zakupu / udostępnienia Dekodera, Dekodera z Dyskiem zewnętrznym; 

3. Umowa zawierana jest na czas określony - Okres podstawowy, wskazany w Umowie.  
a) Umowa zawarta na Okres podstawowy ulega przedłużeniu, zgodnie z warunkami dla danej Usługi zamawianej na czas 

określony, na kolejne 12 miesięczne okresy (zwane dalej „Okresami Dodatkowymi”), chyba że Umowa przewiduje inny czas 
trwania Okresu Dodatkowego, o ile Abonent nie złoży na piśmie oświadczenia woli o przekształceniu Umowy w zawartą na 
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czas nieokreślony co najmniej na jeden Okres Rozliczeniowy przed upływem terminu obowiązywania Okresu podstawowego 
lub danego Okresu Dodatkowego; 

b) Nie później niż na trzy Okresy rozliczeniowe przed upływem Okresu podstawowego (lub odpowiednio danego Okresu 
Dodatkowego), Abonent jest uprawniony do złożenia oświadczenia na piśmie, iż wyraża wolę, aby Umowa wygasła  
z ostatnim dniem Okresu podstawowego (lub odpowiednio danego Okresu Dodatkowego). 

 
§ 3 Szczegóły Promocji 

 
1. W ramach Promocji, Abonent, który korzystał z Multioferty w zakresie dostępu do kanałów telewizyjnych rozprowadzanych drogą 

satelitarną (Usługa Telewizja), dostępu do Internetu (Usługa Internet) oraz telefonii komórkowej (Usługa Telefon Komórkowy) –
Multizestaw Telewizja Internet Telefon Komórkowy, przedłużający Umowę na Multiofertę w zakresie dostępu do kanałów 
telewizyjnych rozprowadzanych drogą satelitarną (Usługa Telewizja), dostępu do Internetu (Usługa Internet) oraz telefonii 
komórkowej (Usługa Telefon Komórkowy) – Multizestaw Telewizja Internet Telefon Komórkowy ma możliwość skorzystania z oferty 
na następujących warunkach, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu: 
 

Multizestaw 
z Pakietem 

Mini HD 

z Pakietem  
Rodzinnym 

HD 

z Pakietem 
 Familijnym 

HD 

z Pakietem 
 Familijnym 

Max HD 

z Promocją 
Premium 

z Promocją 
Premium 
Super HD 

Opłata abonamentowa (z VAT) 14,90 zł 24,90 zł 39,90 zł 49,90 89,90 zł 109,90 zł 
Okres podstawowy 12/ 15  / 24/ 29 m-cy 
Łączny pakiet danych 1) 
w ramach Opłaty abonamentowej 

brak  brak 3 GB 3 GB 5 GB1) 5 GB1) 

Pakiet minut/SMS-ów  
w ramach Opłaty abonamentowej 

302) / 903) 
1) W przypadku gdy Abonent zmieni Umowę w części dotyczącej Usługi Telewizja(zgodnie z postanowieniami § 4 obowiązującego PWU ,,Nowy Cyfrowy Polsat”) 

Łączny pakiet danych dostępny w ramach opłaty abonamentowej może ulec zmianie zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu.  
W przypadku zmiany przez Abonenta wybranych Pakietów/Usług Dodatkowych ilość danych w Łącznym pakiecie danych jest zależna od wysokości sumy 
miesięcznych opłat za Usługę Telewizja. W przypadku rezygnacji przez Abonenta z Pakietu Familijnego HD, Łączny Pakiet danych nie przysługuje. 

2) Minuty dostępne w ramach Opłaty abonamentowej mogą być wykorzystywane na połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci komórkowych  
i stacjonarnych zgodnie z Cennikiem albo na połączenia z następującymi numerami: 2913 i 699002913 (Biuro Numerów Cyfrowego Polsatu), 3333  
i 699003333 (Poczta Głosowa), 2222 i 699002222 (połączenie z Centrum Obsługi Klienta) i w ramach połączeń konferencyjnych i przekierowanych na 
zasadach określonych w Cenniku albo wymienne na wiadomości SMS w ramach Usług krajowych, w taki sposób, że w ramach jednej minuty dostępnej  
w Opłacie abonamentowej Abonent może wysłać 3 wiadomości SMS. 

3) W przypadku aktywowania przez Abonenta usługi promocyjnej „Taniej w Sieci CP” pakiet minut w ramach Opłaty abonamentowej zawiera 30 minut do 
wykorzystania na połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, zgodnie z Cennikiem lub 90 minut do wykorzystania na 
połączenia głosowe do sieci Cyfrowego Polsatu.  
 

2. W ramach Promocji, Abonent, który korzystał z Multioferty w zakresie dostępu do kanałów telewizyjnych rozprowadzanych drogą 
satelitarną (Usługa Telewizja) i dostępu do Internetu (Usługa Internet) - Multizestaw Telewizja Internet, przedłużający Umowę na 
Multiofertę w zakresie dostępu do kanałów telewizyjnych rozprowadzanych drogą satelitarną (Usługa Telewizja) i dostępu do 
Internetu (Usługa Internet) – Multizestaw Telewizja Internet ma możliwość skorzystania z oferty na następujących warunkach,  
z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu: 
 

Multizestaw 
z Pakietem 

Mini HD 

z Pakietem  
Rodzinnym 

HD 

z Pakietem 
Familijnym HD 

z Pakietem 
 Familijnym 

Max HD 

z Promocją 
Premium 

z Promocją 
Premium 
Super HD 

Opłata abonamentowa (z VAT) 14,90 zł 24,90 zł 39,90 zł 49,90 89,90 zł 109,90 zł 
Okres podstawowy 12 / 15  / 24/ 29 m-cy 
Łączny pakiet danych w ramach 
Opłaty abonamentowej 4) 

brak brak 3 GB 3 GB 5 GB4) 5 GB4) 
4) W przypadku gdy Abonent zmieni Umowę w części dotyczącej Usługi Telewizja, (zgodnie z postanowieniami § 4 obowiązującego PWU ,,Nowy Cyfrowy Polsat”) 

Łączny pakiet danych dostępny w ramach opłaty abonamentowej może ulec zmianie zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu.  
W przypadku zmiany przez Abonenta wybranych Pakietów/Usług Dodatkowych ilość danych w Łącznym pakiecie danych jest zależna od wysokości sumy 
miesięcznych opłat za Usługę Telewizja. W przypadku rezygnacji przez Abonenta z Pakietu Familijnego HD, Łączny Pakiet danych nie przysługuje. 
 
 

3. W ramach Promocji, Abonent, który korzystał z Multioferty w zakresie dostępu do kanałów telewizyjnych rozprowadzanych drogą 
satelitarną (Usługa Telewizja) i telefonii komórkowej (Usługa Telefon Komórkowy) – Multizestaw Telewizja Telefon Komórkowy, 



 Centrum Obsługi Klienta 

 801 08 08 08, 222 127 222 lub 699 00 2222  

     (opłata wg taryfy operatora) 

 www.cyfrowypolsat.pl 

 

             
Centrum Obsługi Klienta    •   699 00 22 22    801 08 08 08    222 127 222 (opłata wg taryfy operatora)    •   www.cyfrowypolsat.pl 

 
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000010078, NIP 796-18-10-732, REGON 670925160, GIOŚ – E0001824WZBW 

Kapitał zakładowy 13.934.113,44 zł w pełni wpłacony 

3/4 

przedłużający Umowę na Multiofertę w zakresie dostępu do kanałów telewizyjnych rozprowadzanych drogą satelitarną (Usługa 
Telewizja) i telefonii komórkowej (Usługa Telefon Komórkowy) – Multizestaw Telewizja Telefon Komórkowy ma możliwość 
skorzystania z oferty na następujących warunkach: 

 

Multizestaw 
z Pakietem 

Mini HD 
z Pakietem  

Rodzinnym HD 
z Pakietem  

Familijnym HD 

z Pakietem 
 Familijnym 

Max HD 

z Promocją 
Premium 

z Promocją 
Premium 
Super HD 

Opłata abonamentowa (z VAT) 14,90 zł 24,90 zł 39,90 zł 49,90 89,90 zł 109,90 zł 
Okres podstawowy 12 / 15 / 24/ 29 m-cy 
Pakiet minut/SMS-ów w ramach 
Opłaty abonamentowej 

305) / 906) 
5) Minuty dostępne w ramach Opłaty abonamentowej mogą być wykorzystywane na połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci komórkowych  

i stacjonarnych zgodnie z Cennikiem albo na połączenia z następującymi numerami: 2913 i 699002913 (Biuro Numerów Cyfrowego Polsatu), 3333  
i 699003333 (Poczta Głosowa), 2222 i 699002222 (połączenie z Centrum Obsługi Klienta) i w ramach połączeń konferencyjnych i przekierowanych na 
zasadach określonych w Cenniku albo wymienne na wiadomości SMS w ramach Usług krajowych, w taki sposób, że w ramach jednej minuty dostępnej  
w Opłacie abonamentowej Abonent może wysłać 3 wiadomości SMS. 

6) W przypadku aktywowania przez Abonenta usługi promocyjnej „Taniej w Sieci CP” pakiet minut w ramach Opłaty abonamentowej zawiera 30 minut do 
wykorzystania na połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych,  zgodnie z Cennikiem lub 90 minut do wykorzystania na 
połączenia głosowe do sieci Cyfrowego Polsatu.  
 

4. Abonent, przedłużający  Umowę dotyczącą korzystania z Multizestawu Telewizja Internet Telefon Komórkowy lub Multizestawu 
Telewizja Internet w ramach niniejszej Promocji, w zakresie dostępu do Internetu (Usługa Internet) ma możliwość: 

 
zmiany dotychczas posiadanego stałego pakietu danych na następujących warunkach: 

Cykliczny Pakiet danych 

Pakiet 
Promocyjny 
PolsatNet 

1 GB 

Pakiet 
Promocyjny 
PolsatNet 

3 GB 

Pakiet 
Promocyjny 
PolsatNet 

10 GB 

Pakiet 
Promocyjny 
PolsatNet 

15 GB 

Pakiet 
Promocyjny 
PolsatNet 

20 GB 

Pakiet 
Promocyjny 
PolsatNet 

25 GB 

Pakiet 
Promocyjny 
PolsatNet 

35 GB 
Opłata za Cykliczny pakiet danych z VAT 14 zł 29 zł 49 zł 59 zł 79 zł 99 zł 139 zł 
Cena za SMS wysłany z modemu (z VAT) 0,20 zł 
Pakiet danych do wykorzystania miesięcznie w 
godzinach 07:00:00-01:00:00 

1 GB 3 GB 10 GB 15 GB 20 GB 25 GB 35 GB 

Darmowe Noce 7) brak 8) BEZPŁATNIE 
Cena 1 MB z VAT w godzinach 07:00:00-01:00:00 po 
wykorzystaniu pakietów danych 

0,02 zł 

Cena za 1 GB z VAT w godzinach 01:00:01-06:59:59 
po wykorzystaniu pakietów danych 

1 zł 
7) Pakiet 50 GB do wykorzystania w godzinach  01:00:01-06:59:59. Nie dotyczy Pakietu 1 GB. 
8) Abonent ma możliwość aktywacji Pakietu Nocnego (50 GB do wykorzystania w godzinach 01:00:01-06:59:59) w cenie 10 zł/m-c. Zlecenie aktywacji złożyć 

można poprzez kontakt z COK lub za pomocą iCOK. Pakiet Nocny zostanie włączony z nowym Okresem rozliczeniowym. 
 

 

5. Abonent, przedłużający Umowę dotyczącą korzystania z Multizestawu Telewizja Telefon Komórkowy Internet lub Multizestawu 
Telewizja Telefon Komórkowy w ramach  niniejszej Promocji, nie ma możliwości zmiany świadczonych usług w zakresie telefonii 
komórkowej (Usługa Telefon Komórkowy) i usługi te będą świadczone Abonentowi na dotychczasowych warunkach.  

6. Łączny pakiet danych przysługuje Abonentowi miesięcznie, pod warunkiem posiadania przez Abonenta aktywnego co najmniej 
Pakietu Familijnego HD w Usłudze Telewizja. Ilość danych w przysługującym Abonentowi  w danym miesiącu Łącznym pakiecie 
danych jest zależna od wysokości, obowiązującej Abonenta, zgodnie z Promocyjnymi Warunkami Umowy „Nowy Cyfrowy Polsat” 
sumy miesięcznych opłat za pakiety programowe w Usłudze Telewizja tj. Pakiet Familijny HD, Pakiet Familijny Max HD oraz Pakiety 
dodatkowe: Sport HD, Extra HD lub / i Usługi dodatkowe:  HBO HD, Cinemax HD, HBO Cinemax HD, Rozrywka, HBO GO, iplaFilm, 
iplaSport, iplaPremiery, Filmbox Live, iplaMix według tabeli poniżej. 
 

Wysokość miesięcznych opłat za Usługę Telewizja Łączny pakiet danych w ramach Opłaty abonamentowej 

do 69,89 zł  3 GB 
od 69,90 zł  5 GB 
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7. Abonent zawierający Umowę, przez cały czas trwania Okresu podstawowego, obowiązany jest do: 
a) Utrzymywania aktywnej Umowy Abonenckiej dotyczącej korzystania odpowiednio z:  

i. Promocji Premium;  
ii. Promocji Premium Super HD; 
iii. jednego z następujących Pakietów Programów: Mini HD, Rodzinny HD, Familijny HD, Familijny Max HD oraz liczby 

Pakietów dodatkowych aktywowanych zgodnie z Promocyjnymi Warunkami Umowy; 
b) Terminowego uiszczania należności na rzecz Cyfrowego Polsatu; 
c) Nie dokonywania dezaktywacji Cyklicznego pakietu danych lub zmiany Cyklicznego pakietu danych na niższy niż wybrany w 

momencie zawierania Umowy, w czasie trwania Okresu podstawowego (Abonent uprawniony jest do dokonania zmiany 
Cyklicznego pakietu danych wybranego w momencie zawierania Umowy na pakiet wyższy, a następnie może powrócić do 
pakietu aktywowanego w dacie zawarcia Umowy). 

8. W przypadku naruszenia postanowień § 3 ust. 7 pkt. a) - c) albo cofnięcia zgody na wystawianie oraz przesyłanie drogą elektroniczną 
przez Cyfrowy Polsat obrazu dokumentów rozliczeniowych, Cyfrowy Polsat obciąży Abonenta Opłatą abonamentową za Internet i 
Telefon (zależnie od wybranego Multizestawu) zgodną z obowiązującym Abonenta Cennikiem odpowiednio: Cennikiem usług 
telekomunikacyjnych w ofercie Internet w Cyfrowym Polsacie albo Cennikiem usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie 
uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie i/lub Cennikiem usług telekomunikacyjnych w ofercie abonamentowej Telefon w 
Cyfrowym Polsacie. 

9. Z zastrzeżeniem postanowień § 4 niniejszego Regulaminu, w przypadku rozwiązania Umowy przed upływem Okresu podstawowego 
(lub odpowiednio danego Okresu Dodatkowego) przez Abonenta lub przez Cyfrowy Polsat z winy Abonenta, Cyfrowemu Polsatowi 
przysługuje roszczenie z tego tytułu w wysokości określonej w Umowie jako równowartość ulgi przyznanej Abonentowi, pomniejszonej 
o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Żądanie zwrotu ulgi nie dotyczy przypadków, 
w których przepisy prawa uprawniają Abonenta do rozwiązania Umowy bez obowiązku zapłaty roszczenia stanowiącego ekwiwalent 
ulgi przyznanej w związku z zawarciem Umowy. 
 

§ 4 Odstąpienie od Umowy 
 

1. Abonentowi, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej 
zmiany warunków Umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 (dziesięciu) dni 
od dnia otrzymania potwierdzenia zmiany warunków Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed 
jego upływem.  

2. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Abonentowi, który dokonał zmiany zakresu świadczonych usług przy wykorzystaniu środków 
porozumiewania się na odległość, jeżeli Cyfrowy Polsat - za zgodą Abonenta - rozpoczął świadczenie Usług zgodnie ze zmienionymi 
warunkami Umowy przed upływem wyżej wskazanego terminu.  

 
§ 5 Postanowienia końcowe 

 
1. Abonent korzystający z niniejszej Promocji ma możliwość korzystania z innych usług lub ofert promocyjnych Cyfrowego Polsatu, 

chyba, że co innego wynika ze szczególnych warunków świadczenia tych usług lub ofert promocyjnych. 
2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, w tym w zakresie definicji pojęć pisanych wielką literą, a nie zdefiniowanych 

odmiennie w Regulaminie Promocji, zastosowanie znajdują: 
a) Obowiązujący Regulamin korzystania z Multioferty; 
b) Do Usługi Telewizja – obowiązujący Regulamin świadczenia usług, obowiązujący Cennik dla Abonentów oraz obowiązujące 

Abonenta Promocyjne Warunki Umowy „Nowy Cyfrowy Polsat”; 
c) Do Usługi Internet – obowiązujący Regulamin świadczenia usługi telekomunikacyjnej dostępu do Internetu przez Cyfrowy 

Polsat S.A. dla Abonentów zawierających Umowę w formie pisemnej lub elektronicznej oraz obowiązujący Abonenta Cennik 
usług telekomunikacyjnych w ofercie Internet w Cyfrowym Polsacie albo Cennik usług telekomunikacyjnych w 
abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie; 

d) Do Usługi Telefon Komórkowy – obowiązujący Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Cyfrowy Polsat S.A. 
oraz obowiązujący Cennik usług w ofercie abonamentowej Telefon w Cyfrowym Polsacie.  


