Regulamin promocji „Pakiet TV za 50% Ceny”
1.

W ramach promocji „Pakiet TV za 50% ceny”, zwanej dalej „Promocją” osoby, będące stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
Cyfrowego Polsatu niebędących usługami abonamentowymi („Uczestnicy Promocji”), w czasie trwania Promocji, mają możliwość zmiany Pakietu
programów udostępnianego w ramach umowy programowej nakładającej obowiązek wnoszenia Opłaty abonamentowej za wybrany Pakiet
programów, dla numeru karty wskazanej przez Uczestnika Promocji w momencie aktywacji Promocji („Pakiet wyjściowy”) na Pakiet programów o
wyższej opłacie abonamentowej („Pakiet docelowy”), w cenie promocyjnej, zgodnie z tabelą zamieszczoną w pkt 3 niniejszego Regulaminu, na
zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Promocja obowiązuje od dnia 8 września 2008 do 31 grudnia 2008 lub do odwołania.
3. Możliwość zmian Pakietów programów i poszczególne ceny za zmieniony Pakiet programów w ramach Promocji pokazuje poniższa tabela:
Opłata za zmieniony
Opłata za zmieniony Pakiet
Pakiet wyjściowy
Pakiet docelowy
Pakiet programów za 1
programów za 1 Okres
Okres rozliczeniowy z VAT
rozliczeniowy bez VAT
Mini
Brak
Brak
Brak
Podstawowy (Pakiet Familijny)
Podstawowy (Pakiet Familijny) +
9,95 zł
8,15 zł
Pakiet Relax MIX
Podstawowy (Pakiet Familijny) + Podstawowy (Pakiet Familijny) +
10,00 zł
8,20 zł
Pakiet Relax MIX
Pakiet Relax MIX + HBO
Podstawowy (Pakiet Familijny) + Podstawowy (Pakiet Familijny) +
9,95 zł
8,15 zł
Pakiet HBO
Pakiet Relax MIX + HBO
Podstawowy (Pakiet Familijny) + Podstawowy (Pakiet Familijny) +
5,00 zł
4,10 zł
Pakiet Relax MIX + HBO
Pakiet Super Film
Podstawowy (Pakiet Familijny) + Podstawowy (Familijny) + Pakiet
10,00 zł
8,20 zł
Pakiet Relax MIX + Cinemax
Super Film
Podstawowy (Pakiet Familijny) + Brak
Brak
Brak
Pakiet Super Film
Szczegółowa zawartość programowa poszczególnych Pakietów programów dostępna jest w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży, na stronie www.cyfrowypolsat.pl oraz w
siedzibie Cyfrowego Polsatu.

4.

5.

6.

7.

Kwota wyszczególniona w pozycji „Opłata za zmieniony Pakiet programów za 1 Okres rozliczeniowy z VAT” pomniejsza Wartość konta Uczestnika
Promocji. W ramach opłaty za zmieniony Pakiet programów, pobranej w wysokości wynikającej z tabeli określonej w pkt 3, osoba korzystająca z
Pakietu wyjściowego przy użyciu Karty, której numer został podany zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 5 poniżej może korzystać z Pakietu
programów o wyższej Opłacie abonamentowej przez jeden Okres rozliczeniowy, rozpoczynający się z początkiem pierwszego pełnego Okresu
rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym Uczestnik Promocji wysłał wiadomość SMS, o której mowa w pkt.5a
niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem punktu 7 poniżej.
Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
a. wysłanie przez Uczestnika Promocji wiadomości SMS- na numer 1212 o treści: Pakiet <odstęp> <numer karty> gdzie numer karty oznacza 12
cyfrowy numer karty do dekodera umożliwiającej korzystanie z usługi programowej Cyfrowego Polsatu („Karta”). WZÓR wiadomości SMS:.
Pakiet 073800000000. Opłata za wysłanie wiadomości SMS pobrana zostanie w wysokości określonej w Cenniku usług telekomunikacyjnych
w ofercie przedpłaconej Cyfrowego Polsatu. Cyfrowy Polsat nie odpowiada za błędną treść wiadomości SMS, w szczególności za podanie
nieprawidłowego numeru Karty.
b. zwiększenie Wartości konta dla numeru telefonu (MSISDN), z którego wysłana została aktywująca wiadomość SMS, o której mowa w pkt 5a
niniejszego Regulaminu, kwotą łączną nie niższą niż 50 PLN w ciągu 30 dni poprzedzających wysyłanie aktywującej wiadomości SMS, o której
mowa w pkt 5a niniejszego Regulaminu;
c. niedokonywanie przez osobę korzystającą z Pakietu wyjściowego przy użyciu Karty, której numer został podany zgodnie z procedurą opisaną
w punkcie 5 poniżej, zmiany Pakietu wyjściowego na Pakiet programów o niższej opłacie abonamentowej, w ciągu ostatnich 3 (słownie:
trzech) pełnych Okresów rozliczeniowych, poprzedzających wysłanie wiadomości SMS, o której mowa w pkt 5 a niniejszego Regulaminu;
d. posiadanie przez Uczestnika Promocji Wartości Konta wystarczającej na pobranie opłaty za wiadomość SMS, o której mowa w pkt 5 a)
niniejszego Regulaminu oraz Opłaty za zmieniony Pakiet programów na 1 Okres rozliczeniowy z VAT, zgodnie z Tabelą zamieszczoną w pkt 3
powyżej;
e. uiszczenie wymagalnych opłat za posiadany Pakiet wyjściowy przez osobę korzystającą z Karty, której numer został podany przez Uczestnika
Promocji w momencie aktywacji Promocji.
Warunkiem dokonania promocyjnej zmiany Pakietu wyjściowego na Pakiet docelowy na kilka kolejnych następujących po sobie Okresów
rozliczeniowych jest:
a. wysłanie przez Uczestnika Promocji takiej ilości wiadomości SMS na numer 1212 o treści: Pakiet <odstęp> <numer karty> gdzie numer karty
oznacza 12 cyfrowy numer karty do dekodera Cyfrowego Polsatu, na jaką liczbę Okresów rozliczeniowych, następujących po sobie, Uczestnik
Promocji chce dokonać zmiany Pakietu wyjściowego na Pakiet docelowy; WZÓR wiadomości SMS:. Pakiet 073800000000
Opłata za wysłane wiadomości SMS pobrana zostanie w wysokości stanowiącej iloczyn wysłanych w wyżej opisany sposób aktywujących
wiadomości SMS i opłaty określonej w Cennika usług telekomunikacyjnych w ofercie przedpłaconej Cyfrowego Polsatu dla SMS wychodzących.
Cyfrowy Polsat nie odpowiada za błędną treść wiadomości SMS, w szczególności za podanie nieprawidłowego numeru Karty.
b. zwiększenie Wartości konta dla numeru telefonu (MSISDN), z którego wysłane zostały aktywujące wiadomości SMS, o których mowa w pkt 6
a niniejszego Regulaminu kwotą łączną stanowiącą co najmniej równowartość iloczynu wysłanych wiadomości SMS określonych w pkt a)
powyżej i kwoty 50 PLN, w ciągu 30 dni poprzedzających wysyłanie aktywujących wiadomości SMS, o których mowa w pkt a) powyżej;
c. niedokonywanie przez osobę korzystającą z Pakietu wyjściowego przy użyciu Karty, której numer został podany zgodnie z procedurą opisaną
w punkcie 6a powyżej, zmiany Pakietu wyjściowego na Pakiet programów o niższej opłacie abonamentowej, w ciągu ostatnich 3 (słownie:
trzech) pełnych Okresów rozliczeniowych, poprzedzających wysłanie wiadomości SMS, o której mowa w pkt 6 a niniejszego Regulaminu;
d. posiadanie przez Uczestnika Promocji Wartości Konta wystarczającej na pobranie opłat za wysłane aktywujące wiadomości SMS, o których
mowa w pkt 6 a) niniejszego Regulaminu oraz iloczynu „Opłaty za zmieniony Pakiet programów na 1 Okres rozliczeniowy z VAT”, określonej
Tabelą zamieszczoną w pkt 3 powyżej i ilości miesięcy, na które Pakiet wyjściowy ma zostać zmieniony na Pakiet docelowy;
e. uiszczenie wymagalnych opłat za posiadany Pakiet wyjściowy przez osobę korzystającą z Karty, której numer został podany przez Uczestnika
Promocji w momencie aktywacji Promocji.
Poza warunkami określonymi powyżej w Promocji nie mogą zostać podane numery Kart jeżeli:

8.
9.
10.
11.
12.
13.

a. umowa programowa realizowana przy użyciu danej Karty jest w okresie wypowiedzenia;
b. osoba korzystająca z Pakietu wyjściowego przy użyciu danej Karty korzysta z Pakietu Mini oraz Pakietu Super Film,
c. umowa programowa realizowana przy użyciu danej Karty nie jest umową, która nakłada obowiązku wnoszenia comiesięcznej Opłaty
abonamentowej za wybrany Pakiet programów;
d. osoba korzystająca z Pakietu wyjściowego przy użyciu danej Karty, posiada zaległości z tytułu wymagalnych Opłat abonamentowych za
Pakiety wyjściowy świadczonych w ramach umowy programowej
Potwierdzeniem promocyjnej zmiany Pakietów programów jest otrzymanie na numer telefonu (MSISDN), z którego wysłane zostały aktywujące
wiadomości SMS, wiadomości SMS o treści:
„Witaj tu Cyfrowy Polsat. Dziekujemy za udzial w promocji.”
Niniejsze Regulamin dostępny jest w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży, na stronie www.cyfrowypolsat.pl oraz w siedzibie Cyfrowego Polsatu.
W pozostałym zakresie stosuje się obowiązujące Użytkownika: Cennik usług telekomunikacyjnych w ofercie przedpłaconej Cyfrowego Polsatu,
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych i Regulamin świadczenia usług dotyczący Pakietów programów.
Pojęcia pisane wielką literą, nie zdefiniowane odmiennie w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie określone w Cenniku usług
telekomunikacyjnych w ofercie przedpłaconej Cyfrowego Polsatu, Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych i Regulaminie świadczenia
usług dotyczący Pakietów programów.
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.
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 10 733 000 złotych, wpłaconym w pełnej wysokości, NIP: 796-18-10-732.

