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Regulamin świadczenia pRzez cyfRowy polsat s.a.
usługi pRzenoszenia pRzydzielonego numeRu.

§ 1 postanowienia ogÓlne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie  
(03–878) przy ul. Łubinowej 4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000010078, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodar-
czy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 796–18–10–732, której kapitał zakładowy wynosi: 13 934 113,44 zło-
tych wpłacony w całości (Cyfrowy Polsat) świadczyć będzie Klientom, Abonentom i Użytkownikom usługę przenie-
sienia przydzielonego numeru od Dotychczasowego Dostawcy Usług oraz do Nowego Dostawcy Usług w związku 
ze zmianą operatora lub dostawcy usług. Uprawnienie to wynika z art. 71 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) z zastrzeżeniem, iż uprawnienie to nie dotyczy 
przenoszenia numerów pomiędzy stacjonarnymi i ruchomymi, publicznymi sieciami telefonicznymi. 
2. Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:
 a) Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
która zawarła Umowę z Cyfrowym Polsatem,
 b) Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,
 c) Dotychczasowy Dostawca Usług – dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, który świad-
czy Klientowi usługi z wykorzystaniem przydzielonego numeru, który Klient zamierza przenieść do sieci Cyfrowego 
Polsatu,
 d) Godziny robocze – godziny w przedziale od 9:00 do 19:00 w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy,
 e) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
ubiegająca się o zawarcie umowy z Cyfrowym Polsatem,
 f) Nowy Dostawca Usług – inny niż Cyfrowy Polsat dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 
do którego sieci Użytkownik albo Abonent zamierza przenieść przydzielony numer z sieci Cyfrowego Polsatu,
 g) Oświadczenie – dokument, stanowiący integralną część Wniosku, którego treść jest zgodna z załącznikiem 
do Rozporządzenia, 
 h) Okres podstawowy – określony w Umowie zawartej z Abonentem minimalny czas trwania Umowy wymagany 
do skorzystania z warunków promocyjnych; w przypadku, gdy Abonentowi w związku z zawarciem Umowy została 
udzielona ulga, rozwiązanie Umowy w Okresie podstawowym przez Abonenta lub przez Cyfrowy Polsat z winy 
Abonenta, uprawnia Cyfrowy Polsat do roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania Umowy przed upływem 
terminu na jaki została zawarta w wysokości nieprzekraczającej wartości ulgi udzielonej Abonentowi pomniejszo-
nej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania,
 i) Punkt obsługi – miejsce przeznaczone do obsługi Klientów posiadające autoryzację Cyfrowego Polsatu, w tym 
Centrum Obsługi Klienta, 
 j) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat usługi przenoszenia przydzielonego numeru,
 k) Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie warunków 
korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z 2010., Nr 249, poz. 1670),
 l) Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Abonentem albo Użytkownikiem, a Cyfrowym Polsatem,
 ł) Usługi – usługi telekomunikacyjne oraz związane z nimi usługi dodatkowe świadczone przez Cyfrowy Polsat,
 m) Ustawa – Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r., Nr 171, poz. 1800 
z późn. zm.), 
 n) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości praw-
nej, która korzysta z Usług na podstawie Umowy zawartej poprzez włączenie się do Sieci Cyfrowego Polsatu,
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 o) Wniosek – pisemny wniosek Abonenta, Użytkownika albo Klienta składany z zamiarem przeniesienia przydzie-
lonego numeru zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z Ustawy i Rozporządzenia.

§ 2 zasady postĘpowania w pRzypadKu wystĄpienia do cyfRowego polsatu 
o zawaRcie umowy z pRzeniesieniem pRzydzielonego numeRu do cyfRowego 

polsatu Klienta BĘdĄcego aBonentem dotycHczasowego dostawcy
1. Klient, będący abonentem Dotychczasowego Dostawcy Usług, osobiście w Punkcie obsługi lub w inny sposób 
(listownie) występuje do Cyfrowego Polsatu z pisemnym Wnioskiem o dokonanie przeniesienia przydzielonego 
numeru od Dotychczasowego Dostawcy Usług do Cyfrowego Polsatu. Wzór Wniosku dostępny jest w Punkcie 
obsługi oraz na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl. W przypadku składania Wniosku osobiście w Punkcie 
obsługi, Cyfrowy Polsat na życzenie Klienta wydaje kopię złożonego Wniosku. 
2. Integralną częścią Wniosku jest Oświadczenie. Wniosek bez Oświadczenia Cyfrowy Polsat pozostawia bez 
rozpatrzenia, o czym informuje Klienta na piśmie wraz z podaniem przyczyny i załączonym wzorem Oświadczenia. 
3. Klient, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, może udzielić Cyfrowemu Polsatowi pełnomocnictwa obej-
mującego umocowanie do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z realizacją Wniosku, w szczególno-
ści do wypowiedzenia w imieniu Klienta umowy z Dotychczasowym Dostawcą Usług. 
4. Udzielenie pełnomocnictwa do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z realizacją Wniosku, 
w szczególności do wypowiedzenia w imieniu Klienta umowy z Dotychczasowym Dostawcą Usług jest obowiązko-
we, jeżeli przeniesienie numeru następuje zgodnie z art. 71a Ustawy, tj. gdy Klient żądając przeniesienia przydzie-
lonego numeru rozwiązuje umowę z Dotychczasowym Dostawcą Usług bez zachowania terminów wypowiedzenia. 
5. Składając Wniosek Klient określa w szczególności termin przeniesienia przydzielonego numeru telefonu do 
Cyfrowego Polsatu:
 a) zgodny z terminem wypowiedzenia przewidzianym umową z Dotychczasowym Dostawcą Usług, albo
 b) bez zachowania terminu wypowiedzenia, wybierając dowolny termin nie dłuższy jednak niż 30 Dni Roboczych 
od dnia zawarcia umowy z Cyfrowym Polsatem.
6. W przypadku, gdy Klient nie udzielił Cyfrowemu Polsatowi pełnomocnictwa, Klient samodzielnie realizuje proces 
rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych u Dotychczasowego Dostawcy Usług. 
7. W przypadku gdy Klient złożył pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, na podstawie 
Wniosku oraz Oświadczenia, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, Cyfrowy Polsat występuje do Dotychcza-
sowego Dostawcy Usług o rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i przeniesienie numeru 
Klienta do Cyfrowego Polsatu. 
8. Cyfrowy Polsat rozpatruje Wniosek w terminie 6 Godzin Roboczych od złożenia przez Klienta Wniosku oso-
biście w Punkcie obsługi albo w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania od Klienta Wniosku złożonego w inny 
sposób (listownie).
9. Warunkiem realizacji usługi przeniesienia przydzielonego numeru jest zgodność danych Klienta podanych przez 
niego we Wniosku z danymi zarejestrowanymi u Dotychczasowego Dostawcy Usług. Przenoszony numer telefonu 
musi być aktywny w systemach Dotychczasowego Dostawcy Usług.
10. W przypadku uzyskania informacji od Dotychczasowego Dostawcy Usług o braku możliwości przeniesienia 
przydzielonego numeru telefonu, Cyfrowy Polsat w podany przez Klienta we Wniosku sposób informuje Klienta o 
powodzie braku realizacji przeniesienia przydzielonego numeru telefonu do Cyfrowego Polsatu.
11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku przez Cyfrowy Polsat Klient może zawrzeć z Cyfrowym 
Polsatem Umowę z przeniesieniem przydzielonego numeru telefonu. Aktywacja przeniesionego numeru telefonu  
w Cyfrowym Polsacie jest możliwa w przypadku posiadania przez Klienta karty SIM należącej do Cyfrowego Polsa-
tu, do której zostanie przypisany przenoszony numer telefonu. 
12. Warunkiem zawarcia Umowy z przeniesieniem przydzielonego numeru telefonu jest spełnienie przez Klienta 
warunków wynikających z Ustawy, Rozporządzenia oraz obowiązującego regulaminu świadczenia usług telekomu-
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nikacyjnych przez Cyfrowy Polsat. 
13. W dniu przeniesienia numeru Cyfrowy Polsat informuje Klienta w sposób wskazany przez Klienta we Wnio-
sku o rozpoczęciu świadczenia usług oraz przesyła pisemne potwierdzenie przeniesienia przydzielonego numeru 
telefonu.
14. Cyfrowy Polsat nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przeniesienia przydzielonego numeru telefo-
nu do Cyfrowego Polsatu w razie braku spełnienia przez Klienta warunków opisanych w ust. 9 niniejszego para-
grafu oraz w przypadku gdy Cyfrowy Polsat otrzyma od Dotychczasowego Dostawcy Usług negatywną decyzję  
w przedmiocie przeniesienia przydzielonego numeru telefonu do Cyfrowego Polsatu. W takim przypadku Wniosek 
zostanie rozpatrzony negatywnie.
15. Klient może wycofać Wniosek, jeżeli złoży w formie pisemnej w Punkcie obsługi oświadczenie o cofnięciu 
wniosku. Niezależnie od powyższego, celem przerwania procesu przenoszenia przydzielonego numeru konieczne 
jest złożenie przez Klienta u Dotychczasowego Dostawcy Usług, przed terminem rozwiązania Umowy z prze-
niesieniem przydzielonego numeru telefonu, oświadczenia o rezygnacji z przeniesienia przydzielonego numeru. 
Niezłożenie oświadczenia o rezygnacji z przeniesienia przydzielonego numeru u Dotychczasowego Dostawcy  
w terminie wskazanym powyżej spowoduje, że proces przenoszenia przydzielonego numeru będzie kontynuowany 
na warunkach opisanych w Regulaminie. 

§ 3 zasady postĘpowania w pRzypadKu wystĄpienia pRzez aBonenta 
do nowego dostawcy usług o pRzeniesienie numeRu telefonu 

z cyfRowego polsatu do nowego dostawcy usług
1. Abonent występuje do Nowego Dostawcy Usług z Wnioskiem o przeniesienie przydzielonego numeru z Cyfro-
wego Polsatu.
2. Do Wniosku o przeniesienie przydzielonego numeru Abonent dołącza Oświadczenie oraz może dołączyć peł-
nomocnictwo udzielone Nowemu Dostawcy Usług do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem 
przydzielonego numeru. 
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, Abonent może udzielić Nowemu Dostawcy Usług pełnomoc-
nictwa obejmującego umocowanie do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z realizacją Wniosku,  
w szczególności do wypowiedzenia w imieniu Abonenta Umowy. 
4. Udzielenie pełnomocnictwa do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z realizacją Wniosku,  
w szczególności do wypowiedzenia w imieniu Abonenta Umowy jest obowiązkowe, jeżeli przeniesienie numeru 
następuje zgodnie z art. 71a Ustawy, tj. gdy Abonent żądając przeniesienia przydzielonego numeru rozwiązuje 
umowę z Cyfrowym Polsatem bez zachowania terminów wypowiedzenia. 
5. Nowy Dostawca Usług na warunkach określonych w Ustawie i Rozporządzeniu rozpatruje Wniosek Abonenta.
6. Cyfrowy Polsat poinformuje Abonenta pisemnie o dacie rozwiązania Umowy.
7. W przypadku gdy Abonent wybrał opcję przeniesienia przydzielonego numeru telefonu bez zachowania termi-
nu wypowiedzenia przewidzianego Umową, Cyfrowemu Polsatowi, zgodnie z postanowieniami art. 71a Ustawy 
przysługuje prawo do obciążenia Abonenta opłatą w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej z okres 
wypowiedzenia (nie wyższej niż opłata abonamentowa za jeden okres rozliczeniowy), powiększonej o roszczenie 
związane z ulgą przyznaną Abonentowi obliczoną proporcjonalnie do czasu pozostającego do zakończenia Okresu 
podstawowego Umowy.
8. Jeżeli do dnia wskazanego w piśmie zawierającym informację o terminie rozwiązania Umowy, o którym mowa  
w ust. 6 niniejszego paragrafu, Abonent nie ureguluje płatności, Cyfrowy Polsat ma prawo rozwiązania Umowy bez 
przeniesienia przydzielonego numeru telefonu. 
9. Abonent może wycofać Wniosek, jeżeli złoży w formie pisemnej u Nowego Dostawcy Usług oświadczenie o cof-
nięciu Wniosku. Niezależnie od powyższego, celem przerwania procesu przenoszenia przydzielonego numeru do 
Nowego Dostawcy Usług konieczne jest złożenie przez Abonenta w Punkcie obsługi, przed terminem rozwiązania 
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Umowy z przeniesieniem przydzielonego numeru telefonu, oświadczenia o rezygnacji z przeniesienia przydzielo-
nego numeru telefonu. Niezłożenie oświadczenia o rezygnacji z przeniesienia przydzielonego numeru w Punkcie 
obsługi w terminie wskazanym powyżej spowoduje, że proces przenoszenia przydzielonego numeru telefonu bę-
dzie kontynuowany. 

§ 4 zasady postĘpowania w pRzypadKu wystĄpienia do cyfRowego polsatu 
o pRzeniesienie pRzydzielonego numeRu z sieci dotycHczasowego dostawcy 

usług do sieci cyfRowego polsatu Klienta BĘdĄcego uŻytKowniKiem
1. Klient, będący użytkownikiem Dotychczasowego Dostawcy Usług, osobiście w Punkcie obsługi albo w inny spo-
sób (listownie) występuje do Cyfrowego Polsatu z Wnioskiem, którego wzór dostępny jest w Punkcie obsługi 
oraz na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl o dokonanie przeniesienia przydzielonego numeru telefonu od 
Dotychczasowego Dostawcy Usług do Cyfrowego Polsatu. W przypadku składania Wniosku osobiście w Punkcie 
obsługi, Cyfrowy Polsat na życzenie Klienta wydaje kopię złożonego Wniosku. 
2. Integralną częścią Wniosku jest pełnomocnictwo udzielone przez Klienta Cyfrowemu Polsatowi do przeprowa-
dzenia wszystkich czynności związanych z przeniesieniem przydzielonego numeru telefonu. Do prawidłowo wypeł-
nionego Wniosku Klient dołącza pełnomocnictwo udzielone Cyfrowemu Polsatowi do przeprowadzenia wszystkich 
czynności związanych z przeniesieniem numeru oraz Oświadczenie. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w Punk-
cie obsługi. Wniosek Klienta bez pełnomocnictwa lub Oświadczenia jest nieskuteczny i pozostaje bez rozpatrzenia 
przez Cyfrowy Polsat, o czym Cyfrowy Polsat informuje Klienta na piśmie wraz z podaniem przyczyny i załączając 
wzór Oświadczenia i pełnomocnictwa.
3. Składając Wniosek Klient określa w szczególności termin przeniesienia przydzielonego numeru telefonu do 
Cyfrowego Polsatu
nie krótszy jednak niż 1 Dzień Roboczy i nie dłuższy niż 30 Dni Roboczych od dnia złożenia Wniosku.
4. Na podstawie Wniosku, udzielonego pełnomocnictwa oraz Oświadczenia Cyfrowy Polsat występuje do Dotych-
czasowego Dostawcy Usług o rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i przeniesienie przy-
dzielonego numeru telefonu Klienta do Cyfrowego Polsatu.
5. Warunkiem realizacji usługi przeniesienia przydzielonego numeru telefonu jest zgodność danych Klienta wska-
zanych przez niego we Wniosku, z danymi zarejestrowanymi u Dotychczasowego Dostawcy Usług. Przenoszony 
numer telefonu musi być aktywny w systemach Dotychczasowego Dostawcy Usług.
6. W przypadku uzyskania informacji od Dotychczasowego Dostawcy Usług o braku możliwości przeniesienia 
przydzielonego numeru telefonu, Cyfrowy Polsat w podany przez Klienta podczas składania Wniosku sposób,  
informuje Klienta o powodzie braku realizacji przeniesienia przydzielonego numeru telefonu do Cyfrowego Polsatu. 
7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku przez Cyfrowy Polsat Klient może zawrzeć z Cyfrowym Pol-
satem Umowę z przeniesieniem przydzielonego numeru telefonu. Aktywacja przeniesionego numeru telefonu  
w Cyfrowym Polsacie jest możliwa w przypadku posiadania przez Klienta karty SIM należącej do Cyfrowego Polsa-
tu, do której zostanie przypisany przenoszony numer telefonu. 
8. Warunkiem zawarcia Umowy z przeniesieniem przydzielonego numeru telefonu jest spełnienie przez Klienta 
warunków wynikających z Ustawy, Rozporządzenia oraz obowiązującego regulaminu świadczenia usług telekomu-
nikacyjnych przez Cyfrowy Polsat. 
9. W dniu przeniesienia numeru Cyfrowy Polsat informuje Klienta o rozpoczęciu świadczenia usług w sposób 
wskazany przez Klienta we Wniosku oraz przesyła pisemne potwierdzenie przeniesienia przydzielonego numeru 
telefonu.
10. Cyfrowy Polsat nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przeniesienia przydzielonego numeru tele-
fonu do Cyfrowego Polsatu, w razie braku spełnienia przez Klienta warunków opisanych w ust. 5 niniejszego pa-
ragrafu oraz w przypadku gdy Cyfrowy Polsat otrzyma od Dotychczasowego Dostawcy Usług negatywną decyzję  
w przedmiocie przeniesienia przydzielonego numeru telefonu do Cyfrowego Polsatu. W takim przypadku Wniosek 
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zostanie rozpatrzony negatywnie. 
11. Klient może wycofać Wniosek, jeżeli złoży w formie pisemnej w Punkcie obsługi oświadczenie o cofnięciu Wnio-
sku. Niezależnie od powyższego, celem przerwania procesu przenoszenia przydzielonego numeru konieczne jest 
niezwłoczne złożenie przez Klienta u Dotychczasowego Dostawcy Usług przed upływem wskazanego przez Klienta 
we Wniosku terminu przeniesienia przydzielonego numeru telefonu, oświadczenia o rezygnacji z przeniesienia 
przydzielonego numeru. Niezłożenie oświadczenia o rezygnacji z przeniesienia przydzielonego numeru u Dotych-
czasowego Dostawcy w terminie wskazanym powyżej spowoduje, że proces przenoszenia przydzielonego numeru 
będzie kontynuowany na warunkach opisanych w Regulaminie.

§ 5 zasady postĘpowania w pRzypadKu wystĄpienia pRzez uŻytKowniKa 
do nowego dostawcy usług o pRzeniesienie numeRu telefonu 

z cyfRowego polsatu do nowego dostawcy usług
1. Do przeniesienia przydzielonego numeru z Cyfrowego Polsatu do Nowego Dostawcy Usług uprawniony jest 
wyłącznie Użytkownik będący stroną Umowy z Cyfrowym Polsatem, dotyczącej przenoszonego numeru telefonu. 
2. Użytkownik występuje do Nowego Dostawcy Usług z Wnioskiem o przeniesienie przydzielonego numeru telefo-
nu z Cyfrowego Polsatu. 
3. Do Wniosku o przeniesienie przydzielonego numeru Użytkownik dołącza pełnomocnictwo udzielone Nowemu 
Dostawcy Usług do przeprowadzenia czynności związanych z przeniesieniem przydzielonego numeru oraz Oświad-
czenie.
4. Nowy Dostawca Usług na podstawie Wniosku, udzielonego pełnomocnictwa oraz Oświadczenia, występuje do 
Cyfrowego Polsatu o rozwiązanie Umowy i przeniesienie przydzielonego numeru telefonu do Nowego Dostawcy 
Usług.
5. Cyfrowy Polsat potwierdza Nowemu Dostawcy Usług możliwość albo informuje o braku możliwości przeniesie-
nia przydzielonego numeru telefonu do Nowego Dostawcy Usług z podaniem przyczyny odmowy.
6. Brak możliwości przeniesienia przydzielonego numeru należącego do Użytkownika może nastąpić w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
 a) Niezgodności danych Użytkownika podanych przez Nowego Dostawcę Usług z danymi posiadanymi przez 
Cyfrowy Polsat, 
 b) Zawieszenia świadczenia Usług przez Cyfrowy Polsat spowodowanego wyczerpaniem wartości konta lub 
upłynięcia okresu ważności, w którym Użytkownik może tę wartość wykorzystać,
 c) Skutecznego wycofania przez Użytkownika Wniosku na warunkach opisanych w Regulaminie.
7. W związku z dokonaniem przeniesienia przydzielonego numeru telefonu, środki zgromadzone na koncie Użyt-
kownika powinny być wykorzystane do dnia wyłączenia karty SIM przez Cyfrowy Polsat Jeżeli środki te nie zostaną 
wykorzystane do chwili wyłączenia karty SIM przez Cyfrowy Polsat, nie są one zwracane w jakiejkolwiek formie.
8. Użytkownik może wycofać Wniosek, jeżeli złoży w formie pisemnej u Nowego Dostawcy Usług oświadczenie  
o cofnięciu Wniosku. Niezależnie od powyższego, celem przerwania procesu przenoszenia przydzielonego nume-
ru konieczne jest niezwłoczne złożenie przez Użytkownika w Punkcie obsługi, przed wskazanym przez Klienta we 
Wniosku terminie przeniesienia przydzielonego numeru telefonu, oświadczenia o rezygnacji z przeniesienia przy-
dzielonego numeru telefonu. Niezłożenie oświadczenia o rezygnacji z przeniesienia przydzielonego numeru telefo-
nu w Punkcie obsługi w terminie wskazanym powyżej spowoduje, że proces przenoszenia przydzielonego numeru 
telefonu będzie kontynuowany, a przenoszony numer telefonu przestanie być aktywny w sieci Cyfrowego Polsatu  
z wskazanym przez Klienta we Wniosku terminem przeniesienia przydzielonego numeru telefonu.
9. Przekazanie przenoszonego numeru Nowemu Dostawcy Usług jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy za-
wartej pomiędzy Cyfrowym Polsatem i Użytkownikiem, i skutkuje wyłączeniem karty SIM Użytkownika.



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

6

§ 6 postanowienia KoŃcowe
1. Cyfrowy Polsat nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Abonenta albo Użytkownika skutki rozwiązania 
Umowy w przypadku wystąpienia w tym samym czasie przez Abonenta albo Użytkownika do większej liczby No-
wych Dostawców Usług z wnioskiem o przeniesienie przydzielonego numeru z Cyfrowego Polsatu. 
2. W przypadku niedotrzymania, określonego w art. 71b ust. 1 Ustawy, terminu 1 Dnia Roboczego od dnia wska-
zanego w Umowie z przeniesieniem numeru jako dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez Nowego Dostawcę 
usług, Abonentowi przysługuje od Dotychczasowego Dostawcy Usług jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień 
zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozlicze-
niowych, a w przypadku Użytkowników usługi przedpłaconej w wysokości 1/4 sumy wartości doładowań konta 
z ostatnich trzech miesięcy, chyba że brak możliwości realizacji przeniesienia numeru nastąpił z przyczyn leżących 
po stronie systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 4 Ustawy. 
3. W przypadku przeniesienia numeru bez zgody Abonenta, za każdy dzień od dnia aktywacji numeru w nowej sieci 
abonentowi przysługuje od Nowego Dostawcy Usług jednorazowe odszkodowanie w wysokości 1/2 średniej opła-
ty miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, a w przypadku abonentów 
usługi przedpłaconej w wysokości 1/2 sumy wartości doładowań konta z ostatnich trzech miesięcy.
4. Kwotę odszkodowania, o którym mowa w ust. 2 i 3, oblicza się na podstawie liczby dni, które upłyną do dnia: 
 a) przeniesienia numeru w przypadku, o którym mowa w ust. 2; 
 b) aktywacji numeru w sieci dotychczasowego dostawcy usług lub uzyskania zgody abonenta na aktywację nu-
meru w sieci nowego dostawcy w przypadku, o którym mowa w ust. 3. 
5. W celu uzyskania dodatkowych informacji Abonent, Użytkownik albo Klient może kontaktować się bezpośrednio 
z Centrum Obsługi Klienta Cyfrowego Polsatu. 
6. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. Regulamin i jego zmiany są publikowane na 
stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl oraz dostępny w Punkcie obsługi. W razie zmiany Regulaminu, po-
stanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie rozpoczęcia procesu przenoszenia przydzielonego numeru przy 
zmianie dostawcy usług stosuje się aż do zakończenia procesu przeniesienia przydzielonego numeru, chyba że 
przepisy prawa uniemożliwią taką realizację procesu przeniesienia numeru. 
7. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świad-
czenia usług telekomunikacyjnych przez Cyfrowy Polsat, a także przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy i Roz-
porządzenia.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2013 roku. 


