
Regulamin Dodatkowa karta SIM w Usłudze Telefon Komórkowy w Multiofercie 
obowiązuje od 09 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. lub do odwołania 

 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin „Dodatkowa karta SIM w Usłudze Telefon Komórkowy w Multiofercie” (dalej: „Regulamin”) określa warunki 

promocyjnej aktywacji dodatkowych kart SIM przez Abonenta korzystającego z Usługi Telefon komórkowy dostępnej w Multiofercie 
(dalej: „Usługa”) świadczonej 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: 10 733 000,00 złotych wpłacony w całości (,,Cyfrowy 
Polsat”).  

2. Wyrażenia pisane z wielkiej litery, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w Regulaminie  
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Cyfrowy Polsat S.A. obowiązującym od dnia 6 lipca 2009 r. 
 

§ 2 Zasady Promocji 
 

1. W ramach Usługi Abonent zawierający Umowę w Usłudze Telefon Komórkowy w Multiofercie otrzymuje możliwość aktywacji 
maksymalnie 4 (czterech) dodatkowych kart SIM w Usłudze Telefon Komórkowy w Multiofercie, na następujących zasadach:  
 

Dodatkowa Karta SIM w Usłudze Telefon Komórkowy w Multiofercie 

Opłata aktywacyjna z VAT 10 zł 

Opłata abonamentowa z VAT 0 zł 

Liczba minut w ramach Opłaty abonamentowej  0 
 

2. Umowa z Abonentem w ramach niniejszej Promocji zostaje zawarta na czas nieokreślony. Abonent może wypowiedzieć Umowę z 
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego.  

3. Abonent aktywujący kartę/karty SIM na warunkach niniejszej Promocji ponosi opłaty za korzystanie z usług w wysokości określonej w 
Cenniku.  

 
§ 3 Postanowienia końcowe 

 
1. Mając włączoną Usługę Abonent może również korzystać z innych promocji, usług promocyjnych i podstawowych dostępnych w 

Usłudze Telefon Komórkowy w Multiofercie, zgodnie z ich zasadami, chyba że ich regulaminy stanowią inaczej.  
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży oraz na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl. 
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do Usługi stosuje się obowiązujące Abonenta: Regulamin świadczenia usług 

telekomunikacyjnych przez Cyfrowy Polsat S.A. obowiązujący od dnia 6 lipca 2009 r., Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie 
abonamentowej Telefon w Cyfrowym Polsacie obowiązującym od dnia 1 lutego 2010 r. („Cennik”), Regulamin Promocji „Multioferta”. 
Pojęcia pisane wielką literą, nie zdefiniowane odmiennie w Regulaminie Promocji, mają znaczenie określone w Umowie lub 
Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Cyfrowy Polsat S.A. obowiązującym od dnia 6 lipca 2009 r. 

 
 
 


