REGULAMIN PROMOCJI
„Taryfa Oszczędna ”
z dnia 1 kwietnia 2009 r.
§ 1 Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin Promocji ,,Taryfa Oszczędna” z dnia 28 stycznia 2009 r. (dalej ,,Regulamin Promocji”) określa
warunki promocyjnej sprzedaży telefonów i aktywacji numerów telefonów MSISDN oraz świadczenia 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: 10 733 000,00 złotych wpłacony w całości
(dalej ,,Cyfrowy Polsat”).
2. Z niniejszej Promocji ,,Taryfa Oszczędna” (dalej „Promocja”) na warunkach określonych w Regulaminie Promocji
mogą skorzystać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
(dalej ,,Abonenci”), które w okresie jej obowiązywania złożą zamówienie na skorzystanie z niniejszej Promocji
poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta oraz będą zawierać z Cyfrowym Polsatem umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie pisemnej (dalej ,,Umowa”), zgodnie z Regulaminem świadczenia
usług telekomunikacyjnych przez Cyfrowy Polsat z dnia 8 września 2008 r. (dalej ,,Regulamin świadczenia Usług”) .
3. Promocja obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2009 r. do 31 maja 2009 r. albo do odwołania lub do wyczerpania zapasów
telefonów lub kart SIM.
§ 2 Opis Promocji
1. W ramach Promocji Abonent aktywując w sieci Cyfrowego Polsatu numer telefon MSISDN ma prawo do:
a) dokonania wyboru planu taryfowego spośród następujących planów taryfowych (dalej ,,Plan taryfowy”): Taryfa
Oszczędna 20 (Opłata abonamentowa wynosi 9,02 zł bez VAT, 11 PLN z VAT), Taryfa Oszczędna 60 (Opłata
abonamentowa wynosi 27,05 zł bez VAT, 33 PLN z VAT), Taryfa Oszczędna 100 (Opłata abonamentowa wynosi
45,08 zł bez VAT, 55 PLN z VAT),
b) samodzielnego podjęcia decyzji o długości Okresu podstawowego, tj. okresu liczonego od momentu zawarcia
Umowy w ciągu którego Abonent zobowiązuje się nie rozwiązywać Umowy, pod rygorem konsekwencji z § 6
Regulaminu Promocji (dalej „Okres podstawowy”). W ramach Promocji Abonent ma prawo wybrać Okres
podstawowy wynoszący 12 miesięcy, 24 miesiące albo 30 miesięcy.
c) dokonania zakupu jednego aparatu telefonicznego spośród modeli telefonów wskazanych w poniższej tabeli i
opisanych w Cenniku telefonów Cyfrowego Polsatu (dalej ,,Cennik telefonów”) w cenie promocyjnej, wybranej
przez Abonenta, której wysokość jest indywidualnie ustalana, przy czym na wysokość ceny telefonu wpływ ma
Plan taryfowy, wybrany przez abonenta zgodnie z ust. 1 pkt a oraz długość Okresu podstawowego wybranego
zgodnie z ust. 1 pkt. b. Kalkulacje promocyjnych cen telefonów przedstawione są w poniższej tabeli:
Taryfa Oszczędna 20
Sagem my 511x
Samsung SGH-B300
Samsung SGH-J700
Sony Ericsson K530i
Samsung SGH-M600
Nokia 5000
Taryfa Oszczędna 60
Sagem my 511x
Samsung SGH-B300
Samsung SGH-J700
Sony Ericsson K530i
Samsung SGH-M600
Nokia 5000
Taryfa Oszczędna 100
Sagem my 511x
Samsung SGH-B300
Samsung SGH-J700
Sony Ericsson K530i
Samsung SGH-M600
Nokia 5000

Cena promocyjna przy zawarciu Umowy i wyborze Taryfy Oszczędnej 20 oraz wyborze Okresu
podstawowego wynoszącego:
12 m-cy
24 m-ce
30 m-cy
PLN z VAT
PLN bez VAT
PLN z VAT
PLN bez VAT
PLN z VAT
PLN bez VAT

149,00
99,00
199,01
499,00
149,00
399,00

122,13
81,15
163,12
409,02
122,13
327,05

124,50
74,50
174,51
399,00
99,00
349,01

102,05
61,07
143,04
327,05
81,15
286,07

99,00
49,00
149,00
349,01
49,00
299,00

81,15
40,16
122,13
286,07
40,16
245,08

Cena promocyjna przy zawarciu Umowy i wyborze Taryfy Oszczędnej 60 oraz wyborze Okresu
podstawowego wynoszącego:
12 m-cy
24 m-ce
30 m-cy
PLN z VAT
PLN bez VAT
PLN z VAT
PLN bez VAT
PLN z VAT
PLN bez VAT

124,50
74,50
174,51
449,00
99,00
349,01

102,05
61,07
143,04
368,03
81,15
286,07

99,00
49,00
149,50
349,01
49,00
299,00

81,15
40,16
122,54
286,07
40,16
245,08

74,50
24,50
124,50
299,00
1,00
249,00

61,07
20,08
102,05
245,08
0,82
204,10

Cena promocyjna przy zawarciu Umowy i wyborze Taryfy Oszczędnej 100 oraz wyborze Okresu
podstawowego wynoszącego:
12 m-cy
24 m-ce
30 m-cy
PLN z VAT
PLN bez VAT
PLN z VAT
PLN bez VAT
PLN z VAT
PLN bez VAT

74,50
24,50
124,50
349,01
1,00
249,00

61,07
20,08
102,05
286,07
0,82
204,10

49,00
1,00
99,00
249,00
1,00
199,01

40,16
0,82
81,15
204,10
0,82
163,12

24,50
1,00
74,50
199,01
1,00
149,00

20,08
0,82
61,07
163,12
0,82
122,13

2. Promocyjna opłata aktywacyjna w każdym z przypadków, opisanych w ust. 1 pkt a, b i c niniejszego paragrafu
wynosi 40,98 zł bez VAT (50,00 zł z VAT) i płatna jest wraz z pierwszym Rachunkiem za Usługi.
3. W ramach Opłaty abonamentowej, opisanej w ust. 1 pkt a niniejszego paragrafu, w zależności od Planu taryfowego,
wybranego zgodnie z ust. 1 pkt a, Abonent ma określoną liczbę minut do wykorzystania w Okresie rozliczeniowym
na połączenia głosowe oraz wiadomości SMS. W Planie taryfowym Taryfa Oszczędna 20 Abonent na 20 minut, w
Planie taryfowym Taryfa Oszczędna 60 Abonent ma 60 minut, a w Planie taryfowym Taryfa Oszczędna 100 Abonent
ma 100 minut. Minuty dostępne w ramach Opłaty abonamentowej mogą być wykorzystywane na połączenia głosowe
do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych lub na połączenia z następującymi numerami: 3333 i
699003333 (Poczta Głosowa), 2222 i 699002222 (połączenie z COK) i w ramach połączeń konferencyjnych (z
wyłączeniem połączeń na numery specjalne zgodnie z Cennikiem usług telekomunikacyjnych w ofercie
abonamentowej Cyfrowego Polsatu, dalej ,,Cennik Usług”). Minuty dostępne w ramach Opłaty abonamentowej mogą
być wykorzystywane wymiennie na wiadomości SMS do krajowych sieci komórkowych, w taki sposób, że w ramach
jednej minuty dostępnej w Opłacie abonamentowej Abonent może wysłać 3 wiadomości SMS (z wyłączeniem
jednakże wiadomości SMS na numery specjalne opisane w Cenniku usług). Po wykorzystaniu minut dostępnych w
ramach Opłaty abonamentowej opłaty za minutę połączenia głosowego i wysłanie wiadomości SMS zgodne są z
Cennikiem Usług.
4. Abonent korzystający z Promocji otrzymuje w pierwszym Okresie rozliczeniowym dodatkowo bez konieczności
ponoszenia opłat jednorazowy pakiet 50 minut do wykorzystania zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3 na
połączenia głosowe oraz wiadomości SMS. Minuty przyznane w dodatkowym pakiecie będą wykorzystywane w
pierwszej kolejności przed minutami przyznanymi w pierwszym Okresie rozliczeniowym w ramach Opłaty
abonamentowej. Minuty przyznane w dodatkowym pakiecie, niewykorzystane w pierwszym Okresie rozliczeniowym
mogą być wykorzystane przez 6 kolejnych pełnych Okresów rozliczeniowych w pierwszej kolejności przed minutami,
które przejdą na kolejne Okresy rozliczeniowe, zgodnie z ust. 5 poniżej oraz minutami przyznanymi w ramach Opłaty
abonamentowej w każdym z tych 6 kolejnych pełnych Okresów rozliczeniowych. Po zakończeniu tego okresu minuty
z dodatkowego pakietu nie przechodzą na kolejne Okresy rozliczeniowe i nie mogą być wykorzystane.
5. Minuty przyznane w bieżącym Okresie rozliczeniowym w ramach Opłaty abonamentowej, o których mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, niewykorzystane w tym Okresie rozliczeniowym mogą być wykorzystane przez 6 kolejnych
pełnych Okresów rozliczeniowych w pierwszej kolejności przed minutami przyznanymi w ramach Opłaty
abonamentowej w każdym z tych 6 kolejnych pełnych Okresów rozliczeniowych. Po zakończeniu tego okresu minuty
nie przechodzą na kolejne Okresy rozliczeniowe i nie mogą być wykorzystane, Niewykorzystanie minut wliczonych w
Opłacie abonamentowej nie powoduje obniżki Opłaty abonamentowej za dany Okres rozliczeniowy. Liczba minut w
Opłacie abonamentowej do wykorzystania w danym Okresie rozliczeniowym liczona jest proporcjonalnie do liczby
dni obowiązywania taryfy w tym Okresie rozliczeniowym.
6. Telefony dostępne w ramach Promocji, o których mowa w ust. 1 pkt c niniejszego paragrafu posiadają blokadę SIMlock umożliwiającą pracę telefonu jedynie z kartami SIM w sieci Cyfrowego Polsatu.
7. W Okresie podstawowym Abonent nie ma możliwości zmiany Planu taryfowego wybranego zgodnie z ust. 1 pkt a
niniejszego paragrafu na inny, niezależnie od tego, czy zmieniony Plan taryfowy miałby zawierać większą liczbę
minut czy też mniejszą od pierwotnie wybranego, a także zmiany długości Okresu podstawowego wybranego
zgodnie z ust. 1 pkt b niniejszego paragrafu, niezależnie od tego, czy zmieniony Okres podstawowy miałby być
krótszy, czy też dłuższy od pierwotnie wybranego.
8. Za pierwszy Okres rozliczeniowy Abonent zostanie obciążony Opłatą abonamentową w wysokości proporcjonalnej
do czasu korzystania z Usług w tym okresie, tj. od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług do ostatniego dnia danego
Okresu rozliczeniowego. W takich też proporcjach Abonent otrzyma do wykorzystania minuty dostępne w ramach
Opłaty abonamentowej. Pierwszy Rachunek za Usługi, w szczególności uwzględniał będzie Opłatę abonamentową
za pierwszy Okres rozliczeniowy, obliczony zgodnie z pierwszym zdaniem niniejszego punktu, Opłatę
abonamentową za kolejny Okres rozliczeniowy i opłaty za Usługi zrealizowane w pierwszym Okresie
rozliczeniowym.
9. Abonenci mają prawo w okresie obowiązywania Promocji dokonać aktywacji, w zależności od wyboru Abonenta,
jednej albo łącznie obu usług: 33 godziny dla Rodziny i Zadzwoń do Mnie oraz korzystać w okresie korzystania z
niniejszej Promocji z jednej albo obu tych usług na warunkach określonych odpowiednio w aktualnym Regulaminie
korzystania z usługi promocyjnej „33 godziny dla Rodziny” albo w Regulaminie korzystania z usługi promocyjnej
„Zadzwoń do mnie” bez konieczności opłacania jednorazowej opłaty aktywacyjnej oraz miesięcznej opłaty z tytułu
korzystania z jednej albo obu tych usług.
10. Abonenci, którzy skorzystają z warunków Promocji dodatkowo mają prawo dokonać zakupu zestawu startowego
Cyfrowego Polsatu o nominale 7 zł za cenę 1 zł.
11. W ramach Promocji Abonent ma prawo do dokonania bezpłatnego wyboru złotego albo srebrnego numeru spośród
numerów dostępnych w Cyfrowym Polsacie i przypisanych do tych kategorii przez Cyfrowy Polsat, w miarę
dostępności tych numerów.
§ 3 Warunki skorzystania z Promocji, złożenie Zamówienia
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
a) Złożenie przez Abonenta zamówienia (dalej ,,Zamówienie”) na skorzystanie z warunków niniejszej Promocji
zgodnie z ust. 2 i 3 Regulaminu,

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
a)
b)
c)
9.

b) zawarcie z Cyfrowym Polsatem Umowy na piśmie,
c) zaakceptowanie warunków Regulaminu świadczenia Usług oraz Regulaminu Promocji.
Złożenie Zamówienia na skorzystanie z warunków niniejszej Promocji jest możliwe po wykonaniu przez Abonenta
wszystkich poniższych czynności:
a) kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 0 801080808 oraz 0 699002222,
b) akceptację Regulaminu Promocji,
c) podanie zgodnych z prawdą danych osobowych wymaganych przez Cyfrowy Polsat do realizacji Zamówienia, tj.:
imienia/imion, nazwiska/nazwisk, numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego/innego dokumentu
potwierdzającego: tożsamość i adres zameldowania (jeżeli zostanie to uzgodnione w trakcie składania
Zamówienia) oraz telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Cyfrowy Polsat danych osobowych, podanych zgodnie z pkt c powyżej
dla potrzeb realizacji Zamówienia;
e) wyrażenie zgody na weryfikację danych osobowych podanych zgodnie z pkt c powyżej,
f) złożenie oświadczenia o prawdziwości danych podanych zgodnie z pkt c powyżej,
g) końcowe potwierdzenie wyboru Promocji po kontakcie ze strony Centrum Obsługi Klienta na numer telefonu do
kontaktów, wskazany zgodnie z pkt c.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w ust. 2 pkt d jest dobrowolne, jednakże w
razie braku takiej zgody, Cyfrowy Polsat ma prawo odmówić realizacji Zamówienia.
Zgoda na weryfikację danych osobowych Abonenta, o której mowa w ust. 2 pkt e powyżej oznacza:
a) udzielenie Cyfrowemu Polsatowi upoważnienia na udostępnienie danych osobowych Abonenta w zakresie
imienia/imion, nazwiska/nazwisk, numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego/innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość i adres zameldowania (jeżeli zostanie to uzgodnione w trakcie składania
Zamówienia), oraz telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji na rzecz Polkomtel S.A. (operator sieci
Plus), Polskiej Telefonii Komórkowej - Centertel Sp. z o.o. (operator sieci Orange) Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.
z o.o. (operatora sieci Era) oraz P4 Sp. z o.o. (operatora sieci Play) w celu uzyskania informacji o fakcie
ewentualnego zaprzestania regulowania płatności z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych wobec
wspomnianych operatorów lub o fakcie zgłoszenia utraty dokumentów potwierdzających tożsamość;
b) upoważnienie na udostępnienie Cyfrowemu Polsatowi przez Polkomtel S.A., Polską Telefonię Komórkową Centertel Sp. z o. o. Polską Telefonię Cyfrowej Sp. z o.o. (operatora sieci Era) oraz P4 Sp. z o.o. informacji, o
których mowa w pkt a;
c) wyrażenie zgody na weryfikację danych dotyczących dokumentu potwierdzającego tożsamość Abonenta w bazie
danych Związku Banków Polskich w celu uzyskania informacji o fakcie zgłoszenia jego utraty jak również na
udostępnienie Cyfrowemu Polsatowi przez Związek Banków Polskich informacji o umieszczeniu danych
dokumentu potwierdzającego tożsamość Abonenta na Liście Dokumentów Zastrzeżonych z powodu kradzieży,
jeśli taki fakt zaistniał;
d) udzielenie Cyfrowemu Polsatowi na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych upoważnienia do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji
gospodarczych dotyczących Abonenta, w tym również informacji dotyczących zobowiązań powstałych przed
dniem wejścia w życie ww. ustawy.
W razie braku zgody na weryfikację danych osobowych Abonenta, o której mowa w ust. 2 pkt e powyżej oraz w
innych przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia Usług, Cyfrowy Polsat ma prawo odmówić realizacji
Zamówienia, bądź też zrealizować Zamówienie na warunkach mniej korzystnych, w szczególności uzależnić
zawarcie Umowy od zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy, ustalenia Limitu kredytowego.
Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się
dokonanie przez Abonenta wszystkich czynności opisanych w ust. 2 i 4 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 5.
Złożenie Zamówienia oznacza oświadczenie woli zawarcia z Cyfrowym Polsatem umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych lub umowy sprzedaży zgodnie z niniejszą Promocją. W trakcie realizacji zamówienia Abonent
nie ma możliwości modyfikacji danych w Zamówieniu.
Niezależnie od postanowień ust. 3 i 5, Zamówienie nie będzie zrealizowane w następujących przypadkach:
zaległości płatniczych Abonenta z tytułu korzystania z Usług lub innych usług Cyfrowego Polsatu lub usług
telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych;
podania przez Abonenta nieprawidłowych lub fałszywych danych, o których mowa w ust. 2 pkt c;
dwukrotnego braku kontaktu z Abonentem pod numerem telefonu kontaktowego, podanym zgodnie z ust. 2 pkt c. .
Dla potrzeb prawidłowości realizacji niniejszej Promocji Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo nagrywania rozmów
telefonicznych z Abonentami składającymi Zamówienie na warunkach niniejszej Promocji.

§ 4 Dostawa przesyłki
1. Koszty przesyłek do Abonentów w związku z realizacją Zamówienia ponosi Cyfrowy Polsat.
2. Termin realizacji Zamówienia to od 2 -14 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia przez Abonenta Zamówienia
zgodnie z Regulaminem.
3. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Umowę oraz telefon - jeżeli Abonent korzysta z zakupu telefonu na warunkach
niniejszego Regulaminu - Abonent w obecności Kuriera, jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przesyłki,
zgodności z zamówieniem oraz czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne towaru w transporcie.
4. Abonent zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Abonenta. Brak protokołu uniemożliwia Abonentowi
żądanie wymiany zawartości przesyłki.
5. Kurier ma prawo odmówić wydania przesyłki, jeżeli Abonent nie przygotował dokumentów potwierdzających
tożsamość i adres zameldowania uzgodnionych zgodnie z § 3 ust. 2 i 4 powyżej. W takim przypadku Abonent może
umówić się z pracownikiem firmy kurierskiej na ponowne doręczenie przesyłki w terminie odpowiednim dla obu stron.

Firma kurierska zobowiązana jest do maksymalnie dwukrotnej próby dostarczenia paczki, przy czym ustala się, że
pierwsza próba dostarczenia odbędzie się w terminie maksymalnie 3 (trzech)dni roboczych od daty pobrania towaru i
dokumentów z Cyfrowego Polsatu, a druga w kolejnym dniu roboczym albo po ewentualnym ustaleniu terminu
doręczenia jednak nie później niż 10 dni od daty nadania przesyłki.
6. Przy dostawie przesyłki związanej z zawarciem Umowy, kurier weryfikuje tożsamość Abonenta wskazaną w
złożonym Zamówieniu na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość i adres zameldowania uzgodnionych
zgodnie z § 3 ust. 2 i 4 powyżej.
7. Za telefony zamówione na warunkach Regulaminu Promocji można zapłacić jedynie gotówką kurierowi przy odbiorze
Zamówienia.
§ 5 Obowiązki Abonenta
1. Abonent w Okresie podstawowym wybranym zgodnie z § 2 ust. 1 pkt b Regulaminu Promocji zobowiązany jest do
przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminu Promocji oraz Regulaminu świadczenia Usług, a w szczególności:
a) terminowego dokonywania płatności,
b) utrzymywania aktywnego numeru telefonu MSISDN w sieci Cyfrowego Polsatu,
c) nie wypowiadania Umowy.
2. Niedotrzymanie przez Abonenta warunków Promocji określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu może stanowić
podstawę do rozwiązania Umowy przez Cyfrowy Polsat z winy Abonenta.
§ 6 Kary umowne
1. Abonentowi, który zawarł Umowę w ramach Promocji, udzielana jest ulga w wysokości stanowiącej sumę:
1) różnicy pomiędzy opłatą aktywacyjną w wysokości określonej w Cenniku Usług a opłatą aktywacyjną, o której
mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu Promocji,
2) różnicy pomiędzy ceną telefonu określoną w Cenniku telefonów a ceną uiszczoną przez Abonenta zgodnie z § 2
ust. 1 pkt c Regulaminu Promocji.
2. W przypadku, kiedy Abonent, który zawarł Umowę w ramach Promocji, nie nabył telefonu w cenie promocyjnej,
Abonentowi udzielana jest ulga w wysokości różnicy pomiędzy opłatą aktywacyjną w wysokości określonej w
Cenniku Usług a opłatą aktywacyjną, o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu Promocji.
3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Cyfrowy Polsat z winy Abonenta w Okresie
podstawowym, Cyfrowy Polsat może żądać od Abonenta kary umownej w wysokości ulgi określonej w ust. 1 lub 2
Regulaminu Promocji lub w Umowie.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Konsument (osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową) ma prawo odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, albo umowy
sprzedaży towaru w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z poźn. zm.).
2. W razie gdy Abonent przed upływem terminu 10 dni, liczonego od dnia otrzymania przesyłki, umieści Kartę SIM w
telefonie i wprowadzi wymagane kody zabezpieczające, przez co Karta SIM zaloguje się do sieci Cyfrowego Polsatu,
Abonent wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia uzgodnionych w Umowie Usług przez Cyfrowy Polsat przed
upływem terminu 10 dni, liczonego od dnia otrzymania przesyłki. Uprawnienie Abonenta do odstąpienia od Umowy,
nie przysługuje mu od momentu rozpoczęcia świadczenia Usług przez Cyfrowy Polsat.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy/umów przekazywany jest Abonentowi z chwilą doręczenia przesyłki.
4. Niniejszy Regulamin Promocji wraz z Regulaminem świadczenia Usług i Cennikiem Usług będzie dostarczony w
wersji papierowej przy dostawie przesyłki.
5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, w tym w zakresie definicji pojęć pisanych wielką literą, a nie
zdefiniowanych odmiennie w Regulaminie Promocji, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu świadczenia
Usług oraz Cennika Usług.

