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Regulamin pRomocji „Filmowy Bon plus w cyFRowym polsacie”
(„Regulamin pRomocji”)

1. Organizatorem promocji „Filmowy Bon Plus w Cyfrowym Polsacie” (dalej „Promocja”) jest Cyfrowy Polsat Spółka 
Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (03–878) przy ul. Łubinowej 4a, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010078, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla mia-
sta 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. Do skorzystania z Promocji uprawnione są osoby fizyczne (dalej „Abonenci”), które w okresie obowiązywania 
Promocji zawrą lub przedłużą z Cyfrowym Polsatem umowę o świadczenie usług w zakresie dostępu do pro-
gramów telewizji satelitarnej, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem świadczenia usług” z wyłączeniem umów  
w ramach Multioferty (dalej „Umowa z Cyfrowym Polsatem”) i spełniają warunki określone w pkt. 4.

3. Promocja trwa od dnia 22 listopada 2012 r. do odwołania.

4. Warunkiem korzystania z Promocji jest:
 a.  posiadanie zawartej umowy o świadczenie usług telefonii komórkowej w ofercie Plus na Abonament albo 

w ofercie Plus Mix z Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02–676), ul. Postępu 3 (dalej „Polkomtel”) 
albo jej zawarcie w ciągu 7 dni od zawarcia lub przedłużenia Umowy z Cyfrowym Polsatem (dalej „Umowa 
z Polkomtel”) oraz korzystanie z usług Polkomtel, świadczonych w ramach tej Umowy, w czasie korzystania 
z Bonu Filmowego Plus;

 b.  zawarcie lub przedłużenie Umowy z Cyfrowym Polsatem o świadczenie usług dostępu do programów telewizji 
satelitarnej oraz korzystanie z usług Cyfrowego Polsatu, świadczonych w ramach tej Umowy, w czasie korzy-
stania z Bonu Filmowego Plus oraz brak zaległości w opłatach z tego tytułu;

 c. zgodność numeru PESEL Abonenta, który zawarł Umowę z Polkomtel oraz Umowę z Cyfrowym Polsatem; 
 d.  wyrażenie zgody na przekazywanie danych Abonenta pomiędzy Cyfrowym Polsatem a Polkomtel. Zgoda jest 

wyrażana dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niewyrażenie lub odwołanie zgody jest jednoznaczne z brakiem 
możliwości korzystania z Promocji. 

 e. otrzymanie od Cyfrowego Polsatu potwierdzenia przystąpienia do promocji.

5. W ramach Promocji, Abonent będzie mógł korzystać z uprawnienia niepieniężnego w postaci pakietu warto-
ściowego przeznaczonego na usługi VOD – Domowa Wypożyczalnia Filmowa w Cyfrowym Polsacie (z wyjątkiem 
promocji Miesięczny Katalog Filmów VOD), o których mowa w Regulaminie świadczenia Usługi VOD – Domowa 
Wypożyczalnia Filmowa (dalej „Bon Filmowy Plus”).

6. Bon Filmowy Plus będzie przyznawany przez Cyfrowy Polsat w Okresie Podstawowym wskazanym w Umowie 
z Cyfrowym Polsatem, jeśli spełnione będą warunki wskazane w pkt 4 powyżej, z zastrzeżeniem, że pierwszy Bon 
Filmowy Plus zostanie przyznany z początkiem drugiego Okresu Rozliczeniowego od zawarcia Umowy lub wejścia 
w życie przedłużenia Umowy z Cyfrowym Polsatem, O przyznaniu pierwszego Bonu Filmowego Plus Abonent zo-
stanie powiadomiony w wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu wskazany w Umowie z Cyfrowym Polsatem.

7. Wartość Bonu Filmowego Plus, który będzie przyznawany Abonentowi w ramach Promocji, zależy od Pakietu 
telewizyjnego, określonego na podstawie Umowy z Cyfrowym Polsatem w momencie jej zawarcia lub po jej prze-
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dłużeniu (Pakiet minimalny), zgodnie z tabelą poniżej:

8. Filmowy Bon Plus nie łączy się z usługą promocyjną Jedna Wpłata w Cyfrowym Polsacie. Aby wykorzystać przy-
znany bon należy zrezygnować z usługi Jedna Wpłata.

9. Bon Filmowy Plus może być przez Abonenta wykorzystany wyłącznie na zakup lub dopłatę do zakupu filmu lub 
Pakietu filmów w ramach usługi VOD – Domowa Wypożyczalnia Filmowa, zgodnie z Regulaminem świadczenia 
Usługi VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa, z zastrzeżeniem że wykorzystanie Bonu Filmowego Plus nie będzie 
możliwe w przypadku płatności za pośrednictwem Płatności.pl oraz za pośrednictwem SMS Premium.

 
10. Bon Filmowy Plus może być wykorzystany w częściach lub w całości w Okresie Rozliczeniowym, na który został 
przyznany (jeden Okres Rozliczeniowy) i wygasa automatycznie wraz z upływem tego Okresu Rozliczeniowego, 
niezależnie od tego czy został wykorzystany. 

11. Bon Filmowy Plus jest rozliczany na opłatę z tytułu usługi VOD – Domowa Wypożyczalnia Filmowa w pierwszej 
kolejności – przed innymi środkami i wpłatami Abonenta.

12. W przypadku, gdy Bon Filmowy Plus nie został w danym Okresie Rozliczeniowym przyznany albo środki z Bonu 
Filmowego Plus nie wystarczą na pokrycie opłaty za zamówiony film, film ten zostanie udostępniony Abonentowi 
po dokonaniu opłaty do pełnej wysokości, z wykorzystaniem dostępnych środków albo w formie płatności z Port-
monetki. 

13. Informacje dotyczące Bonu Filmowego Plus są dostępne na stronie www.cyfrowypolsat.pl, po zalogowaniu  
w serwisie ICOK (Internetowe Centrum Obsługi Klienta) lub pod numerem infolinii Cyfrowego Polsatu (Call Center).

14. W przypadku niespełnienia przez Abonenta któregokolwiek z warunków korzystania z Promocji, wskazanych 
w pkt 4 powyżej, Bon Filmowy Plus zostanie bezpowrotnie dezaktywowany. 

15. W przypadku niewykorzystania lub dezaktywacji Bonu Filmowego Plus Abonentowi nie przysługuje roszczenie 
o zwrot ekwiwalentu pieniężnego, ani o spełnienie jakiejkolwiek innej usługi w zamian za utracony Bon.

16. Cyfrowy Polsat zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub zakończenia Promocji bez konieczności podawa-
nia przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie podana na stronie internetowej 
www.cyfrowypolsat.pl. Zmiana Regulaminu lub zakończenie Promocji nie wpływa na prawa Abonentów, którzy 
skorzystali z Promocji przed zmianą. 

17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 
świadczenia usług oraz Regulamin świadczenia Usługi VOD – Domowa Wypożyczalnia Filmowa.

18. Promocja Filmowy Bon Plus łączy się z innymi promocjami dot. VOD – Domowej Wypożyczalni Filmowej, z wy-

Nazwa Pakietu telewizyjne-
go (pakiet minimalny)

Miesięczna wartość Bonu 
Filmowego Plus

Mini HD lub
Rodzinny HD

10 zł

Familijny HD

20 zł

Premium HD

40 zł

Familijny
Max HD

30 zł

Familijny Max HD
+1 lub +2 pakiety 

dodatkowe

30 zł
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jątkiem Miesięcznego Katalogu Filmów VOD, o ile w regulaminach tych promocji nie zaznaczono inaczej.

19. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl oraz w Autoryzowanych Punktach 
Sprzedaży Cyfrowego Polsatu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2012 roku.


