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PROMOCYJNEPROMOCYJNEPROMOCYJNEPROMOCYJNE    WARUNKI WARUNKI WARUNKI WARUNKI ZASILEŃ ZASILEŃ ZASILEŃ ZASILEŃ TV MOBILNATV MOBILNATV MOBILNATV MOBILNA    
    ZIMA 2013ZIMA 2013ZIMA 2013ZIMA 2013    

z dnia 8z dnia 8z dnia 8z dnia 8    STYCZNIA 2013STYCZNIA 2013STYCZNIA 2013STYCZNIA 2013    

§1 §1 §1 §1     Opis PromocjiOpis PromocjiOpis PromocjiOpis Promocji    

1. Organizatorem promocji, której warunki określono w niniejszym dokumencie („PromocjaPromocjaPromocjaPromocja”) jest Cyfrowy 

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

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010078, NIP 796-18-10-732, kapitał zakładowy w 

wysokości 13.934.113,44  złotych, w pełni wpłacony (,,Cyfrowy Polsat’’Cyfrowy Polsat’’Cyfrowy Polsat’’Cyfrowy Polsat’’). 

2. Promocja obowiązuje od 8 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku lub do odwołania („Okres („Okres („Okres („Okres 

Promocji”Promocji”Promocji”Promocji”). 

3. W ramach Promocji, Cyfrowy Polsat oferuje w Okresie Promocji możliwość dostępu do Usługi TV Mobilna 

(w ramach Pakietu Ekstra) na oznaczony okres wskazany w Tabeli poniżej, po dokonaniu przedpłaty na 

wskazany indywidualny numer rachunku bankowego („ZasilenieZasilenieZasilenieZasilenie”), w promocyjnej cenie, z możliwością 

przedłużenia przedpłaconego okresu dostępu o dodatkowy bezpłatny okres („Dodatkowe ZasDodatkowe ZasDodatkowe ZasDodatkowe Zasilenieilenieilenieilenie”),  na 

warunkach opisanych w niniejszym dokumencie. Niniejsza oferta nie jest ofertą abonamentową i jest 

skierowana do właścicieli Dekoderów lub  Dekoderów Mobilnych („Dekoder”Dekoder”Dekoder”Dekoder”), na których nie jest 

świadczona usługa w ramach innej oferty TV Mobilna. 

§2 §2 §2 §2 Warunki korzystania z PromocjiWarunki korzystania z PromocjiWarunki korzystania z PromocjiWarunki korzystania z Promocji    

1. Zasilenia należy dokonać, poprzez dokonanie przedpłaty określonej kwoty na indywidualny numer rachunku 

bankowego wskazany przy pierwszej aktywacji Usługi TV Mobilna na danym Dekoderze lub dostępny 

dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta Cyfrowego Polsatu. W ramach Promocji do wybranego Zasilenia 

Cyfrowy Polsat przyznaje Dodatkowe Zasilenie. Za datę dokonania Zasilenia uznaje się datę zaksięgowania 

wpłaty na indywidualnym rachunku bankowym. 

2. Wysokość promocyjnej opłaty za Zasilenie oraz przyznanie Dodatkowego Zasilenia zależą od długości 

okresu nadania Usługi TV Mobilna, który obejmuje Zasilenie („Okres ważnościOkres ważnościOkres ważnościOkres ważności”), zgodnie z Tabelą poniżej: 

Okres ważności 

Zasilenia 
Dodatkowe ZasilenieDodatkowe ZasilenieDodatkowe ZasilenieDodatkowe Zasilenie    

Cena promocyjna Cena promocyjna Cena promocyjna Cena promocyjna 

ZasileniaZasileniaZasileniaZasilenia    

Cena  Zasilenia 

zgodnie z „Cennikiem 

dla Użytkowników” 

1 miesiąc Brak 19, 90 zł  19, 90 zł  19, 90 zł  19, 90 zł      21, 90 zł    

3 miesiące + 1 miesiąc+ 1 miesiąc+ 1 miesiąc+ 1 miesiąc    59, 70 zł  59, 70 zł  59, 70 zł  59, 70 zł      65, 70 zł    

6 miesięcy + 6+ 6+ 6+ 6    miesiącemiesiącemiesiącemiesiące    119, 40  zł119, 40  zł119, 40  zł119, 40  zł    131, 40 zł    

 

3. Przedpłaty dokonywane na wskazany indywidualny numer rachunku bankowego, o którym mowa w ust.1 

powyżej, są rozliczane automatycznie na opłaty za dostęp do TV Mobilna (Pakiet Ekstra) w ramach 

jednorazowego najdłuższego Zasilenia, na które wystarczają środki dostępne na rachunku.  

4. Kolejne Zasilenia są nadawane i rozliczane automatycznie ze środków dostępnych na indywidualnym 

rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 1 powyżej, po upływie okresu wynikającego z poprzedniego 

Zasilenia oraz odpowiadającego mu Dodatkowego Zasilenia. W przypadku gdy po upływie Okresu ważności 

Zasilenia lub Dodatkowego Zasilenia na indywidualnym rachunku bankowym brak jest środków 

wystarczających na kolejne Zasilenia, dostęp do Usługi TV Mobilna nie będzie możliwy do czasu dokonania 

kolejnej przedpłaty. 

Całodobowy Kontakt z Centrum Obsługi Klienta:  

z telefonu stacjonarnego: 801 08 08 08* 

z telefonu komórkowego 222 127 222* lub 699 00 2222* 

Internet: www.cyfrowypolsat.pl 

*Opłata zgodna z planem taryfowym Państwa operatora 
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5. Dodatkowe Zasilenie jest przyznawane wraz z dokonanym Zasileniem, zgodnie z Tabelą powyżej i 

automatycznie przedłuża przedpłacony okres dostępu do Usługi TV Mobilna. 

6. Dostęp do Usługi TV Mobilna jest nadawany najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili dokonania przedpłaty 

(zaksięgowania środków na indywidualnym rachunku bankowym). W przypadku gdy wpłacona kwota jest 

niższa niż opłata za najkrótsze Zasilenie dostępne w TV Mobilna, dostęp nie zostanie nadany.  

7. Przedpłaty można dokonywać dowolną metodą płatności dostępną w Cyfrowym Polsacie, z wyłączeniem 

„Portmonetki” oraz „Jednej Wpłaty”. 

8. Informacje dotyczące obowiązującego Zasilenia oraz środków dostępnych na indywidualnym rachunku 

bankowym są dostępne w Centrum Obsługi Klienta pod numerem 801 08 08 08; 222 127 222; 699 00 

2222 (opłata wg taryfy operatora). 

9. Kwoty wpłacone na wskazany indywidualny numer rachunku bankowego, które z powodu nadpłaty lub 

niedopłaty nie mogą być rozliczone na opłaty za dostęp do TV Mobilna, pozostają w dyspozycji 

wpłacającego.  

10. Jakość odbioru Usługi TV Mobilna jest uwarunkowana zasięgiem geograficznym sygnału oraz 

warunkami geograficznymi, urbanistycznymi oraz technicznymi występujących w miejscu odbioru.  

Informacje na temat zasięgu oraz warunków technicznych umożliwiających odbiór sygnału są dostępne na 

stronie www.cyfrowyposat.pl lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu. 

11. Uprawnienie do korzystania z Usługi TV Mobilna na podstawie Zasilania lub Dodatkowego Zasilenia 

przysługuje pod warunkiem, że z Usługi TV Mobilna korzystały będą wyłącznie osoby fizyczne w celu 

własnego użytku osobistego i Usługa TV Mobilna nie będzie wykorzystywana w  celach komercyjnych. 

Zabronione jest korzystanie z Usługi TV Mobilna poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz publiczne 

rozpowszechnianie, kopiowanie lub dystrybucja programów TV Mobilna oraz jakakolwiek ingerencja w treść 

utworów nadawanych w ramach tych programów.  

§3 §3 §3 §3 Warunki zakończenia Warunki zakończenia Warunki zakończenia Warunki zakończenia PromocjiPromocjiPromocjiPromocji    

1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że w warunkach tych promocji zastrzeżono inaczej.  

Korzystanie z Promocji nie ma wpływu na możliwość skorzystania z aktualnej oferty TV Mobilna, z 

zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. W przypadku gdy w Okresie ważności Zasilenia lub Dodatkowego Zasilenia, zostanie zawarta pisemna 

umowa o świadczenie Usługi TV Mobilna, w której Dekoder, na którym realizowane jest Zasilenie lub 

Dodatkowe Zasilenie zostanie wskazany do nadania usługi TV Mobilna, od dnia odpowiadającego dniowi 

dokonania ostatniego Zasilenia na tym Dekoderze Usługa TV Mobilna będzie świadczona zgodnie z 

pisemną umową o świadczenie Usługi TV Mobilna, która zastępuje zasilenie.  

3. Niewykorzystane Zasilenia lub Dodatkowe Zasilenia nie podlegają zwrotowi lub zamianie na inne 

świadczenie. 

4. Naruszenie warunków niniejszej Promocji, postanowień Regulaminu świadczenia Usługi TV Mobilna lub 

przepisów prawa skutkuje utratą uprawnienia do korzystania z Promocji. 

5. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków Promocji w każdym czasie bez 

podawania przyczyn, przy czym odwołanie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez osoby, które 

skorzystały z Promocji przed dniem odwołania.  Informacja o zmianie lub odwołaniu niniejszej Promocji 

zostanie opublikowana na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl.  

§4 §4 §4 §4 Informacje końcoweInformacje końcoweInformacje końcoweInformacje końcowe    

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, w tym w zakresie pojęć w niniejszym 

dokumencie nie zdefiniowanych, a użytych z wielkiej litery, stosuje się postanowienia „Regulaminu Regulaminu Regulaminu Regulaminu 

świadczenia usługi TV Mobilna”świadczenia usługi TV Mobilna”świadczenia usługi TV Mobilna”świadczenia usługi TV Mobilna”. 

2. „Promocyjne Warunki Zasilenia TV Mobilna” oraz „Regulamin świadczenia Usług TV Mobilna”, dostępne są  

na www.cyfrowypolsat.pl, u Sprzedawców lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu. 

 


