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Regulamin Promocji „Z telewizją Telefon za 1 zł miesięcznie” z dnia 23 maja 2011 r. 

obowiązuje od 23 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. lub do odwołania 

 
§ 1 Zasady ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin Promocji „Z telewizją Telefon za 1 zł miesięcznie” z dnia 23 maja 2011 r. (dalej „Regulamin 

Promocji”) określa warunki promocyjnego świadczenia na rzecz Abonentów usług telekomunikacyjnych i 
związanych z nimi usług dodatkowych (dalej „Usługi”) 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 (dalej „Cyfrowy Polsat”). 

2. Z niniejszej Promocji „Z telewizją Telefon za 1 zł miesięcznie” (dalej „Promocja”) na warunkach określonych w 
Regulaminie Promocji mogą skorzystać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej (dalej „Abonenci”): 
a) będące stroną Umowy Abonenckiej (dotyczącej korzystania z jednego z następujących Pakietów Programów: 

Mini, Mini Max, Familijny, Familijny HBO, Relax Mix, Relax Mix + HBO, Super Film), które w okresie 
obowiązywania Promocji będą zawierać z Cyfrowym Polsatem umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w formie pisemnej (dalej „Umowa”), zgodnie z obowiązującym Regulaminem 
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Cyfrowy Polsat S.A. (dalej „Regulamin świadczenia Usług”) 

b) będące stroną Umowy Abonenckiej (dotyczącej korzystania z jednego z następujących Pakietów Programów 
Mini HD, Familijny HD w ramach oferty promocyjnej „Nowy Cyfrowy Polsat”. 

3. Promocja obowiązuje od dnia 23.05.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. albo do odwołania lub do wyczerpania 
zapasów kart SIM. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez 
podawania przyczyn, przy czym odwołanie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez uczestników Promocji 
przed dniem jej odwołania. 

§ 2 Opis Promocji 
 

1. W celu  skorzystania z Promocji konieczne jest  łączne spełnienie następujących warunków: 
a) Przedłożenie dokumentów wymaganych przez Cyfrowy Polsat do zawarcia Umowy; 
b) Pozytywna ocena wiarygodności płatniczej osoby ubiegającej się o zawarcie Umowy; 
c) Brak zaległości płatniczych wobec Cyfrowego Polsatu; 
d) Zawarcie (wraz z zawarciem Umowy lub przed datą zawarcia Umowy) Umowy Abonenckiej dotyczącej 

korzystania z jednego z następujących Pakietów Programów: Mini, Mini HD, Mini Max, Familijny, Familijny 
HD, Familijny HBO, Relax Mix, Relax Mix +HBO, Super Film i korzystanie z posiadanego Pakietu Programów 
nie krócej niż przez Okres podstawowy, wynikający z Umowy; 

e) Zawarcie Umowy z Okresem podstawowym 12 miesięcy; 
f) Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu; 
g) Wyrażenie zgody na wystawianie oraz przesyłanie przez Cyfrowy Polsat faktur w formie elektronicznej. 

2. W ramach Promocji osoba spełniająca warunki opisane w § 1 ust 2 oraz w § 2 ust. 1, otrzymuje: 
a) Obniżoną opłatę aktywacyjną; 
b) Obniżoną Opłatę abonamentową przez czas trwania Okresu podstawowego; 
c) Możliwość nieodpłatnego korzystania z promocyjnej usługi „Taniej w sieci CP” przez czas trwania Okresu 

podstawowego. 
3. Abonent w ramach Promocji ma możliwość zawarcia Umowy na następujących warunkach:  

 
 
 
 
 
 
 
 
1) Opłata aktywacyjna doliczana jest do pierwszego rachunku i nie podlega zwrotowi. 
2) Opłata abonamentowa naliczana miesięcznie, uwzględniana w Rachunku wystawianym Abonentowi. 
3) Minuty z Pakietu Na Start podlegają wymianie na SMS do krajowych sieci komórkowych (1 minuta=3 SMS), nie dotyczy wymiany na 

SMS na numery specjalne i międzynarodowe,  
4) W przypadku aktywowania przez Abonenta usługi promocyjnej „Taniej w Sieci CP” pakiet minut w ramach Opłaty abonamentowej 

zawiera 30 minut do wykorzystania na połączenia głosowe do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, zgodnie z 
Cennikiem lub 90 minut do wykorzystania na połączenia głosowe do sieci Cyfrowego Polsatu.  

 
4. W ramach Promocji, Abonent zawierający Umowę, przez cały czas trwania Okresu podstawowego, obowiązany 

jest: 

Oferta promocyjna „Z telewizją Telefon za 1 zł miesięcznie” 

Opłata abonamentowa za Pakiet na Start 2) 1 zł z VAT  
Opłata aktywacyjna 1) 49 zł z VAT 
Pakiet minut / SMS w ramach Opłaty abonamentowej 30 Minut 3) 4) / 90 SMS  
Okres podstawowy w miesiącach  12  
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a) Utrzymywania aktywnej Umowy Abonenckiej dotyczącej korzystania z jednego z następujących Pakietów 
Programów: Mini, Mini HD, Mini Max, Familijny, Familijny HD, Familijny HBO, Relax Mix, Relax Mix + HBO, 
Super Film; 

b) Terminowego uiszczania należności na rzecz Cyfrowego Polsatu; 
 

5. Po wykorzystaniu Pakietu minut dostępnych w ramach Opłaty abonamentowej, o której mowa w ust. 3 
niniejszego paragrafu, Abonent zostanie obciążony opłatami  w wysokości wynikającej z Cennika. W przypadku 
Abonenta korzystającego z usługi promocyjnej „Taniej w sieci CP” Abonent zostanie obciążony opłatami za 
połączenia w sieci Cyfrowego Polsatu w wysokości opisanej w Regulaminie usługi promocyjnej „Taniej w sieci 
CP”. 

6. W przypadku naruszenia postanowień § 2 ust. 4 pkt. a) lub b) Abonent w kolejnych Okresach rozliczeniowych 
zostanie obciążony opłatą abonamentową w wysokości 29 zł z VAT/miesięcznie i traci możliwość korzystania z 
warunków promocyjnych opisanych niniejszym Regulaminem Promocji. 

7. Przed końcem Okresu podstawowego Cyfrowy Polsat złoży Abonentowi ofertę korzystania z usług 
telekomunikacyjnych z miesięczną opłatą abonamentową w wysokości 1 zł z VAT, pod warunkiem zobowiązania 
Abonenta do korzystania z usług Cyfrowego Polsatu przez kolejny Okres podstawowy. W przypadku odrzucenia 
oferty Cyfrowego Polsatu przez Abonenta, po Okresie podstawowym Abonent zostanie obciążony opłatą 
abonamentową w wysokości 29 zł z VAT/miesięcznie. 

8. W razie jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Cyfrowy Polsat z winy Abonenta przed 
upływem Okresu podstawowego, określonego w Umowie, Cyfrowemu Polsatowi przysługuje roszczenie z tego 
tytułu w wysokości określonej w Umowie jako równowartość ulgi przyznanej Abonentowi, pomniejszonej o 
proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Żądanie zwrotu ulgi nie 
dotyczy przypadków, w których przepisy prawa uprawniają Abonenta do rozwiązania Umowy bez obowiązku 
zapłaty roszczenia stanowiącego ekwiwalent ulgi przyznanej w związku z zawarciem Umowy. 
 

§  Postanowienia końcowe 
 

1. Abonent korzystający z niniejszej Promocji ma możliwość korzystania z innych usług lub ofert promocyjnych 
Cyfrowego Polsatu, chyba, że co innego wynika ze szczególnych warunków świadczenia tych usług lub ofert 
promocyjnych.  

2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, w tym w zakresie definicji pojęć pisanych wielką literą, a 
nie zdefiniowanych odmiennie w Regulaminie Promocji, zastosowanie znajdują postanowienia obowiązującego 
Regulaminu świadczenia Usług telekomunikacyjnych, obowiązującego Cennika usług telekomunikacyjnych w 
ofercie abonamentowej Telefon w Cyfrowym Polsacie, Regulaminu korzystania z usługi promocyjnej Pakiety 
minut, Regulamin korzystania z usługi promocyjnej „Taniej w sieci CP”. 

 
 

 
 
 
 


