 Centrum Obsługi Klienta
 801 08 08 08, 222 127 222 lub 699 00 2222
(opłata wg taryfy operatora)
 www.cyfrowypolsat.pl

Regulamin promocji „Krótkie Rozmowy Za Darmo ”

1. W ramach promocji „Krótkie Rozmowy za Darmo”, zwanej dalej „Promocją” użytkownicy Cyfrowego Polsatu,
w czasie trwania Promocji, mają możliwość korzystania z usługi „Bezpłatne Krótkie Połączenia”, zwanej dalej
BKP, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Promocja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku do odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca
2012 roku.
3. W ramach Promocji Cyfrowy Polsat świadczy użytkownikom usługę „Bezpłatne Krótkie Połączenia”.
Opis promocyjnej usługi „Bezpłatne Krótkie Połączenia”
4. „Bezpłatne Krótkie Połączenia ”, zwana dalej BKP lub usługą, to usługa dostępna dla użytkowników Cyfrowego
Polsatu korzystających z telefonii komórkowej w ofercie przedpłaconej.
5. W ramach usługi użytkownik otrzymuje w każdym okresie rozliczeniowym możliwość wykonania nie więcej
niż 15 (piętnastu) połączeń wychodzących, inicjowanych na terytorium Rzeczpospolitej polskiej, na zwykłe
numery do sieci komórkowych i stacjonarnych w Rzeczypospolitej Polskiej, trwających do 10 sekund, za które
Cyfrowy Polsat nie pobiera opłaty.
6. Użytkownik może odzyskać wykorzystane w ramach BKP połączenie w sytuacji gdy po wykonaniu BKP, w
czasie nie dłuższym niż 5 (pięć) minut od momentu wykonania połączenia w ramach promocyjnej usługi BKP,
użytkownik odbierze połączenie przychodzące nie krótsze niż 60 sekund.
7. W przypadku braku środków na koncie użytkownika połączenie zostanie automatycznie przerwane po 10
sekundach BKP.
8. Niewykorzystane w ramach usługi BKP połączenia nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe, ani też ich
wartość nie podlega zwrotowi.
9. Promocyjna usługa BKP nie dotyczy połączeń na numery specjalne określone w Cenniku.
Aktywacja promocyjnej usługi BKP
10. Promocyjna usługa BKP nie wymaga aktywacji i jest dostępna od momentu włączenia się użytkownika do sieci
Cyfrowego Polsatu.
Opłata za korzystanie z promocyjnej usługi BKP
11. Za korzystanie z promocyjnej usługi BKP Cyfrowy Polsat nie pobiera opłat.

Postanowienia końcowe
12. Niniejsze zasady dostępne są w autoryzowanych punktach sprzedaży, na stronie www.cyfrowypolsat.pl oraz
w siedzibie Cyfrowego Polsatu.
13. W pozostałym zakresie do usługi stosuje się obowiązujące użytkownika: Cennik usług telefonii komórkowej w
ofercie przedpłaconej Cyfrowego Polsatu oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych.
14. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyny. O
odwołaniu Promocji Cyfrowy Polsat poinformuje na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl lub w inny
sposób poda do wiadomości publicznej.
15. Cyfrowy Polsat oznacza spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat SA z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa
ul. Łubinowa 4 a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000010078, o kapitale zakładowym w wysokości
13 934 113,44 złotych, wpłaconym w pełnej wysokości, NIP: 796-18-10-732.



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

