 Centrum Obsługi Klienta
 801 08 08 08, 222 127 222 lub 699 00 2222
(opłata wg taryfy operatora)
 www.cyfrowypolsat.pl
Regulamin korzystania z usługi promocyjnej „Pakiet SMS”
obowiązuje od 25 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. lub do odwołania
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Niniejszy Regulamin korzystania z promocyjnej usługi „Pakiet SMS” (dalej: „Regulamin”) określa warunki promocyjnej usługi
„Pakiet SMS” (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: 13 934 113,44 złotych wpłacony w
całości (,,Cyfrowy Polsat”).
Pakiet SMS (dalej: „Usługa”) to usługa promocyjna dostępna dla Abonentów Cyfrowego Polsatu, korzystających z Taryfy
Podstawowej, Taryfy Elastycznej lub Taryfy Oszczędnej, którzy nie zalegają z opłatami na rzecz Cyfrowego Polsatu.
W ramach Usługi Abonent otrzymuje pakiet SMS („Pakiet”), w wysokości określonej w tabeli zamieszczonej w pkt. 6 Regulaminu,
do wykorzystania w każdym Okresie rozliczeniowym.
Zlecenie aktywacji Usługi można złożyć w Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 2222 i 699002222 (opłata zgodna z
Cennikiem).
Usługa zostanie włączona nie później niż w ciągu 12 godzin od momentu jej aktywowania przez Abonenta w sposób określony w
pkt. 4 powyżej.
W ramach Usługi przyznawany jest w każdym Okresie rozliczeniowym wybrany przez Abonenta rodzaj Pakietu:
Nazwa Pakietu

Liczba SMS w Pakiecie
100
200
500

1)

Pakiet 100 SMS
1)
Pakiet 200 SMS
1)
Pakiet 500 SMS

1) SMS-y z Pakietu mogą być wysyłane na numery w krajowych sieciach ruchomych, z wyłączeniem SMS –ów na numery specjalne.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Pakiet dostępny w ramach Usługi nie może być wykorzystany w celu wysyłania SMS-ów na numery specjalne określone w
obowiązującym Abonenta Cenniku.
Jeden SMS, zgodnie ze standardami ETSI (European Telecommunications Standards Institute) może zawierać nie więcej niż 160
znaków (lub 120 bajtów). W przypadku używania polskiej czcionki w treści SMS-a, pojedynczy SMS może zawierać więcej niż 160
znaków lub więcej niż 120 bajtów. Przypadku, gdy jeden SMS zawiera więcej niż 160 znaków lub 120 bajtów, tekst SMS-a jest
dzielony na odpowiednią liczbę SMS-ów.
Ważność wiadomości SMS wynosi 48 godzin. Jeżeli wiadomość nie zostanie
dostarczona do odbiorcy w tym czasie, zostaje ona automatycznie usunięta z systemu. SMS uważany jest za wykorzystany w
ramach Pakietu bez względu na to, czy SMS dotarł do adresata.
W przypadku aktywowania dla jednego numeru telefonu więcej niż jednego Pakietu, środki z Pakietu będą rozliczane w
następującej kolejności:
a. środki z Pakietu 500 SMS,
b. środki z Pakietu 200 SMS,
c. środki z Pakietu 100 SMS.
Niewykorzystane SMS-y z Pakietu nie przechodzą na kolejne Okresy rozliczeniowe, a ich wartość nie podlega zwrotowi.
Niewykorzystanie SMS z Pakietu nie powoduje również obniżki Opłaty za dany Pakiet.
SMS-y dostępne w ramach Pakietu wykorzystywane są przed SMS–ami dostępnymi w ramach podstawowej Opłaty
abonamentowej.
Abonent może wyłączyć Usługę kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 2222 i 699002222 (opłata
zgodna z Cennikiem).
Wyłączenie Usługi następuje chwilą złożenia zlecenia dezaktywacji Usługi. Niewykorzystane SMS z dezaktywowanej Usługi
przestają być dostępne, a ich wartość nie podlega zwrotowi.
Za aktywację i dezaktywację usługi Cyfrowy Polsat nie pobiera dodatkowych. opłat. Cyfrowy Polsat pobiera opłaty określone w
punkcie 16 poniżej wyłącznie za aktywowane Pakiety.
W czasie trwania Okresu rozliczeniowego Abonent jest uprawniony do aktywowania jednego Pakietu określonego rodzaju. W
danym Okresie rozliczeniowym można tylko raz dokonać aktywacji lub dezaktywacji Pakietu.
Korzystanie z Pakietów jest odpłatne. Opłaty za Pakiety wynoszą:
Nazwa Pakietu
Cena z VAT
Cena bez VAT
Pakiet 100 SMS
15,00 PLN
12,20 PLN
Pakiet 200 SMS
25,00 PLN
20,33 PLN
Pakiet 500 SMS
45,00 PLN
36,59 PLN
Po wyczerpaniu Pakietu opłaty za SMS będą naliczane zgodnie z obowiązującym Abonenta Cennikiem.
Mając włączoną Usługę można również korzystać z innych promocji, usług promocyjnych i podstawowych dostępnych w ofercie, z
której Abonent korzysta, zgodnie z ich zasadami, chyba że ich regulaminy stanowią inaczej.
Usługa może być w dowolnym czasie odwołana lub zmieniona przez Cyfrowy Polsat bez podania przyczyn, co nie będzie naruszać
praw nabytych przed odwołaniem lub zmianą.
Niniejszy Regulamin dostępny jest w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży oraz na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl.
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do Usługi stosuje się obowiązujące Abonenta: obowiązujący Regulamin
świadczenia usług telekomunikacyjnych, obowiązujący Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie abonamentowej Cyfrowego
Polsatu („Cennik”), obowiązujący Regulamin Promocji „Taryfa Elastyczna” i obowiązujący Regulamin Promocji „Taryfa
Oszczędna”. Pojęcia pisane wielką literą, nie zdefiniowane odmiennie w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w
Umowie lub Regulaminie świadczenia Usług telekomunikacyjnych.


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
Kapitał zakładowy 13 934 113,44 zł w pełni wpłacony

