
� Centrum Obsługi Klienta 
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     (opłata wg taryfy operatora) 

� www.cyfrowypolsat.pl 
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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 

 

 
 

Regulamin promocji dla korzystaj ących z usług HALO 
 

1. W ramach Promocji dla korzystających z usługi HALO, zwanej dalej „Promocją” Użytkownicy HALO, korzystający z tych usług 

na zasadach opisanych w Regulaminie świadczenia usług HALO, będący jednocześnie stroną umowy o świadczenie usługi 

dostępu do Internetu, zawartej z Cyfrowym Polsatem (dalej: Abonenci Internetu Cyfrowego Polsatu”, w okresie trwania 

Promocji, mają możliwość korzystania z usługi „HALO”, zwanej dalej Usługą, na zasadach określonych niniejszym 

Regulaminem. 

 

2. Promocja obowiązuje od dnia 25 października 2012 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku lub do odwołania.  

 

3. W ramach Promocji Cyfrowy Polsat nie obciąża Abonentów Internetu Cyfrowego Polsatu kosztami transmisji danych zużytych 

na potrzeby korzystania z usług HALO. 

 

4. Usługa nie wymaga aktywacji i jest dostępna od momentu instalacji HALO. 

 

5. Za korzystanie z Usługi Cyfrowy Polsat nie pobiera opłat. 

 

6. Niniejszy Regulamin promocji dla korzystających z usług HALO dostępny jest w autoryzowanych punktach sprzedaży, na 

stronie www.cyfrowypolsat.pl oraz w siedzibie Cyfrowego Polsatu. 

 

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie promocji dla korzystających z usług HALO znajdują zastosowanie 

obowiązujące Regulamin świadczenia usług HALO oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do 

Internetu przez Cyfrowy Polsat dla Abonentów.   

 

8. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyny. O odwołaniu 

Promocji Cyfrowy Polsat poinformuje na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl lub w inny sposób poda do wiadomości 

publicznej. 

 

9. Cyfrowy Polsat oznacza spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat SA z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa ul. Łubinowa 4 

a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod nr KRS 0000010078, o kapitale zakładowym 13934113,44 zł w pełni opłaconym. 


