REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI PROMOCYJNEJ
„POŁĄCZENIA Z NUMERAMI 800, 801, 804”
OBOWIĄZUJE OD DNIA 20.10.2010 R. DO 31.03.2011 R., LUB DO DOWOŁANIA
1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia promocyjnej usługi „Połączenia z numerami 800, 801, 804” przez spółkę Cyfrowy Polsat
S.A. 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 796-18-10732, REGON 670925160, której kapitał zakładowy wynosi: 10 733 000,00 złotych wpłacony w całości (dalej: ,,Cyfrowy Polsat”).
2. Promocyjna usługa „Połączenia z numerami 800, 801, 804” (dalej: „Usługa”) to usługa promocyjna dostępna dla Użytkowników i Abonentów sieci Cyfrowego
Polsatu (dalej: „Abonenci lub Użytkownicy”).
3. W ramach Usługi Abonenci lub Użytkownicy otrzymują możliwość uzyskania połączenia z numerami głosowymi zdefiniowanymi poniżej w tabeli w pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
4. Zlecenie aktywacji/dezaktywacji Usługi Klient może złożyć w jeden z następujących sposobów:
a. W Centrum Obsługi Klienta, dostępnym pod numerem telefonu 2222 i 699002222 (opłata zgodnie z Cennikiem usług telekomunikacyjnych obowiązującym
Klienta);
b. W Internetowym Centrum Obsługi Klienta (iCOK).
5. Poniższa tabela zawiera zakres numerów dostępnych w ramach Usługi oraz ceny za połączenie z numerami dostępnymi w ramach Usługi.
Połączenia głosowe z numerami

Opłata za połączenie netto

800 XX (gdzie XX=10-69) 2)
801 XX (gdzie XX=10-69)

Bezpłatnie

1) 2)

804 XX (gdzie XX =10-30, 40, 50, 60 )

Opłata za połączenie brutto

1) 2)

0,24 zł

0,29 zł

0,24 zł

0,29 zł

Opłata za każdą minutę połączenia, naliczanie sekundowe.
2)
Opłata za wykonanie połączenia na numery wskazane w Usłudze w roamingu międzynarodowym jest sumą: opłaty za połączenie z numerem dostępnym w ramach Usługi, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz
opłaty za połączenie do Polski wykonywane w roamingu międzynarodowym, zgodnie z Cennikiem usług w roamingu międzynarodowym.
3)
Rozmowy wykonane na numery wskazane w tabeli nie rozliczają się z minut dostępnych w abonamencie, pakietach minut oraz usłudze Wymiana Minut.
1)

6. Aktywacja oraz dezaktywacja Usługi jest bezpłatna.
7. Cyfrowy Polsat nie pobiera opłaty za korzystanie z Usługi poza opłatami zawartymi w tabeli w pkt. 5.
8. Mając włączoną Usługę można również korzystać z innych promocji, usług promocyjnych i podstawowych dostępnych w ofercie, z której Użytkownik lub Abonent
korzysta, zgodnie z ich zasadami, chyba że ich regulaminy stanowią inaczej.
9. Cyfrowy Polsat dołoży wszelkich starań, w celu prawidłowego świadczenia usługi i jednocześnie zobowiązuje się do usunięcia usterek w Usłudze w możliwie
najkrótszym czasie od momentu ich wykrycia i zgłoszenia do kontakt@cyfrowypolsat.pl.
10. Cyfrowy Polsat nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do niektórych numerów należących do zakresu numeracji wskazanej w pkt. 5 niniejszego Regulaminu Promocji, jeżeli brak dostępu wynika z przyczyn niezależnych od Cyfrowego Polsatu.
11. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie możliwość czasowego lub całkowitego zablokowania Usługi wybranym Abonentom lub Użytkownikom bez podania przyczyn.
12. 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.
13. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do Usługi stosuje się obowiązujący Abonenta lub Użytkownika Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, obowiązujący Cennik usług telekomunikacyjnych Cyfrowego Polsatu, obowiązujący Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie abonamentowej
Telefon w Cyfrowym Polsacie, obowiązujący Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie przedpłaconej Cyfrowego Polsatu. Pojęcia pisane wielką literą, nie zdefiniowane odmiennie w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w Umowie lub Regulaminie świadczenia Usług telekomunikacyjnych.
14. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży oraz na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl.

