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Regulamin promocji „Taniej z Telewizją”
z dnia 23
23 maja 2011 r.
§ 1 Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin Promocji „Taniej z Telewizją” z dnia 23 maja 2011 r. (dalej „Regulamin Promocji”) określa
warunki udzielania przez Cyfrowy Polsat rabatu na podstawową opłatę abonamentową dla osób zawierających
umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Sieci Cyfrowego Polsatu w Promocji Taryfa Elastyczna 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: 13 934
113,44 złotych wpłacony w całości (dalej „Cyfrowy Polsat”).
2. Warunkiem skorzystania z Promocji „Taniej z Telewizją” (dalej: Promocja) jest spełnienie przez uczestnika
Promocji warunków, opisanych w ust. a i b albo w ust. a i c poniżej:
a) brak zaległości płatniczych wobec Cyfrowego Polsatu;
b) zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ofercie promocyjnej Taryfa Elastyczna, w czasie
trwania Promocji, przez abonenta będącego stroną umowy abonenckiej (płatnej telewizji), dotyczącej
korzystania z jednego z następujących pakietów programów:
− Pakietu Familijnego lub
− Pakietu Familijnego i HBO lub
− Pakietu Familijnego i Pakietu Relax Mix lub
− Pakietu Familijnego i Pakietu Relax Mix i HBO lub
− Pakietu Familijnego i Pakietu Super Film;
albo
c) jednoczesne zawarcie, w czasie trwania Promocji, umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w
ofercie promocyjnej „Taryfa Elastyczna” i umowy abonenckiej (płatnej telewizji) dotyczącej korzystania z
jednego z następujących pakietów programów:
− Pakietu Familijnego lub
− Pakietu Familijnego i HBO lub
− Pakietu Familijnego i Pakietu Relax Mix lub
− Pakietu Familijnego i Pakietu Relax Mix i HBO lub
− Pakietu Familijnego i Pakietu Super Film.
§ 2 Warunki Promocji
1. W ramach Promocji „Taniej z Telewizją”, osoba spełniająca warunki opisane w § 1 ust. 2 a i b albo § 1 ust. 2 a i
c niniejszego Regulaminu, otrzymuje rabat w wysokości 50% liczony od miesięcznej opłaty abonamentowej w
ofercie promocyjnej „Taryfa Elastyczna”, przez okres 13 kolejnych okresów rozliczeniowych następujących po
zawarciu umowy (jednego niepełnego okresu rozliczeniowego i 12 (dwunastu) pierwszych pełnych okresów
rozliczeniowych liczonych od daty zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych).
2. W przypadku, gdy osoba korzystająca z Promocji nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z
umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ofercie promocyjnej „Taryfa Elastyczna” lub umowy
abonenckiej (płatnej telewizji), traci możliwość korzystania z warunków promocyjnych, opisanych w ust. 1
niniejszego paragrafu, a Cyfrowy Polsat obciąży miesięczną opłatą abonamentową w ofercie promocyjnej „Taryfa
Elastyczna” w wysokości wynikającej z zawartej przez uczestnika Promocji umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, co nie wyłącza prawa Cyfrowego Polsatu do skorzystania z innych środków, przewidzianych
umową o świadczenie usług telekomunikacyjnych albo umową abonencką (płatnej telewizji).
3. W przypadku gdy osoba korzystająca z Promocji skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy abonenckiej
(płatnej telewizji), zgodnie z jej postanowieniami, traci możliwość korzystania z warunków promocyjnych,
opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, a Cyfrowy Polsat obciąży miesięczną opłatą abonamentową w ofercie
promocyjnej „Taryfa Elastyczna” w wysokości wynikającej z zawartej przez uczestnika Promocji umowy o
świadczenie usług telekomunikacyjnych.
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§ 3 Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieokreślonym niniejszym Regulaminem, znajdują zastosowanie postanowienia obowiązującego
Regulaminu promocji „Taryfa Elastyczna”, obowiązującego Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych
przez Cyfrowy Polsat S.A., obowiązującego Cennika usług telekomunikacyjnych w ofercie abonamentowej
Cyfrowego Polsatu S.A. oraz obowiązującego Regulaminu świadczenia usług dotyczącego usługi płatnej telewizji,
obowiązującego uczestnika Promocji.
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