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Regulamin PRegulamin PRegulamin PRegulamin Promocji „romocji „romocji „romocji „WięcejWięcejWięcejWięcej    korzyścikorzyścikorzyścikorzyści    z telewizją w Cyfrowym Polsaciez telewizją w Cyfrowym Polsaciez telewizją w Cyfrowym Polsaciez telewizją w Cyfrowym Polsacie””””    z dnia z dnia z dnia z dnia 11.0711.0711.0711.07.2013.2013.2013.2013    r.r.r.r.    
obowiązuje od obowiązuje od obowiązuje od obowiązuje od 11.0711.0711.0711.07.2013.2013.2013.2013    r. do r. do r. do r. do 30.09.201330.09.201330.09.201330.09.2013    r. lub do odwołaniar. lub do odwołaniar. lub do odwołaniar. lub do odwołania    

    
§ 1 Zasady ogólne§ 1 Zasady ogólne§ 1 Zasady ogólne§ 1 Zasady ogólne    

1. Niniejszy Regulamin Promocji „Więcej korzyści z telewizją w Cyfrowym Polsacie” określa zasady przyznawania 
dodatkowych preferencyjnych warunków korzystania z usługi telekomunikacyjnej dostępu do Internetu (dalej „Regulamin 
Promocji”). 

2. Promocja „Więcej korzyści z telewizją w Cyfrowym Polsacie” (dalej „Promocja”) jest organizowana 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”).  

3. Promocja trwa od 11.07.2013 r. do 30.09.2013 r., lub jej odwołania przez Cyfrowy Polsat. 
4. Promocja przeznaczona jest dla Abonentów będących osobami fizycznymi, którzy spełniają łącznie warunki, opisane w 

ust. a i b i c poniżej, z zastrzeżeniem §1 ust. 5 i §2 ust. 6: 
a) brak zaległości płatniczych wobec Cyfrowego Polsatu; 
b) zawarcie w czasie trwania Promocji pisemnej umowy o usługę telekomunikacyjną dostępu do Internetu w ofercie: 

i. „Internet LTE z tabletami i laptopami już za 0 zł na start” 
lub 

ii. „Multimedialna z rabatem lub większą ilością danych w sprzedaży na odległość” 
z Okresem podstawowym (dalej „Umowa o usługę Internet“), przez Abonenta będącego stroną już zawartej 
pisemnej umowy o świadczenie usług telewizyjnych na czas określony (dalej „Umowa o usługę telewizyjną“). 

c) posiadanie aktywnego Cyklicznego pakietu danych w ramach Umowy o usługę Internet. 
5. Z Promocji nie mogą skorzystać Abonenci, którzy obie umowy wskazane w ust. 4 pkt. b) powyżej, zawarli przed wejściem 

w życie Promocji.  
6. Aktywacja Promocji następuje na podstawie formularza podpisanego przez Abonenta i uprawnionego przedstawiciela 

Cyfrowego Polsatu (dalej „Potwierdzenie Promocji”). Potwierdzenie Promocji stanowi integralną część Umowy o  usługę 
Internet, wskazaną w danym formularzu. Jedna Umowa o świadczenie usług telewizyjnych może być uwzględniona w 
więcej niż jednym Potwierdzeniu Promocji. 

7. Abonent jest uprawniony do korzystania z Promocji w okresie od przystąpienia do Promocji do końca Okresu 
Podstawowego określonego w danej Umowie o usługę Internet, na której uruchomiono Promocję, pod warunkiem 
utrzymania warunków określonych w ust. 4 powyżej, w tym utrzymania aktywnych obu umów o świadczenie usług, 
uwzględnionych w Potwierdzeniu Promocji.  

8. Promocja nie ulega przedłużeniu na Okresy Dodatkowe, ani na czas nieokreślony trwania Umowy o usługę Internet, na 
której została uruchomiona Promocja.  

9. Przystąpienie lub odstąpienie od Promocji nie ma wpływu na obowiązki Cyfrowego Polsatu i Abonenta wynikające z 
Umowy o usługę telewizyjną i Umowy o usługę Internet. 

 
§ 2 Warunki Promocji§ 2 Warunki Promocji§ 2 Warunki Promocji§ 2 Warunki Promocji    

1. W ramach Promocji, osoba spełniająca warunki opisane w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu, jest uprawniona do 
otrzymywania od Cyfrowego Polsatu rabatu na opłaty za Cykliczny pakiet danych, na zasadach określonych w niniejszym 
paragrafie (dalej „Rabat”).  

2. Rabat będzie przyznawany, cyklicznie w czasie trwania Okresu Podstawowego odrębnie na każdy Okres rozliczeniowy, 
według okresów wskazanych w Umowie o usługę Internet, na której przyznano Promocję. Pierwszy Rabat będzie 
przyznany za najbliższy pełny Okres rozliczeniowy następujący po dniu otrzymania podpisanego przez Abonenta 
Potwierdzenia Promocji. 

3. Rabat może być wykorzystany tylko w Okresie rozliczeniowym na który został przyznany oraz nie uprawnia Abonenta do 
wypłaty jego równowartości. 

4. Abonent jest uprawniony do otrzymania Rabatu na kolejny Okres rozliczeniowy, jeśli w dniu wystawienia faktury z tytułu 
Umowy o usługę Internet za poprzedni Okres rozliczeniowy (dalej „Dzień Weryfikacji”) nie posiada zaległości płatniczych 
wobec Cyfrowego Polsatu i posiada aktywne umowy o świadczenie usług uwzględnione w Potwierdzeniu Promocji oraz 
aktywny Cykliczny pakiet danych w ramach Umowy o usługę Internet i posiada pakiety telewizyjne w ramach Umowy o 
usługę telewizyjną, o których mowa w ust. 6 poniżej. Weryfikacja i przyznanie Rabatu jest dokonywane odrębnie dla 
każdego Okresu rozliczeniowego. 
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5. W przypadku gdy Abonent w Dniu Weryfikacji nie spełnia warunków określonych w ustępie powyżej, Rabat na Okres 
rozliczeniowy następujący po Dniu Weryfikacji nie jest przyznawany, co nie wyłącza możliwości jego przyznania w 
kolejnym Okresie rozliczeniowym. W przypadku, gdy w danym Okresie rozliczeniowym Rabat nie jest przyznany, 
transmisja danych i rozliczenia z tego tytułu następują zgodnie z Umową o usługę Internet. 

6. Warunkiem przyznania Rabatu jest posiadanie przez Abonenta aktywnego co najmniej Pakietu Familijnego HD w 
ramach Umowy o usługę telewizyjną. Kwota Rabatu jest zależna od, obowiązującego Abonenta w ramach Umowy o 
usługę Internet, Cyklicznego pakietu danych aktywnego w Dniu Weryfikacji, według tabeli poniżej. 

Cykliczny pakiet danychCykliczny pakiet danychCykliczny pakiet danychCykliczny pakiet danych    1 GB1 GB1 GB1 GB    3 GB3 GB3 GB3 GB    10 GB10 GB10 GB10 GB    15 GB15 GB15 GB15 GB    20 GB20 GB20 GB20 GB    25 GB25 GB25 GB25 GB    

Kwota Rabatu brak 5 zł 10 zł 

 
7. W przypadku, gdy osoba korzystająca z Promocji nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy 

o świadczenie usług objętych Promocją, traci możliwość korzystania z niniejszej Promocji, co nie wyłącza prawa 
Cyfrowego Polsatu do skorzystania z innych środków, przewidzianych umową o świadczenie usług. 

 
§ 3 Postanowienia końcowe§ 3 Postanowienia końcowe§ 3 Postanowienia końcowe§ 3 Postanowienia końcowe    

1. W zakresie nieokreślonym niniejszym Regulaminem Promocji, znajdują zastosowanie postanowienia obowiązującego 
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez Cyfrowy Polsat S.A. dla Abonentów, 
obowiązujących Abonenta Regulaminów Promocji i obowiązującego Abonenta Cennika usług telekomunikacyjnych oraz 
obowiązującego Regulaminu świadczenia usług dotyczącego usługi płatnej telewizji,. 

2. Aktualny Regulamin Promocji oraz informacje o zmianie lub zakończeniu Promocji będą dostępne dla Abonentów na 
stronie www.cyfrowypolsat.pl. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji lub odwołania 
Promocji, z zastrzeżeniem zachowania przez Abonentów praw nabytych wynikających z przystąpienia do Promocji. 

3. Promocja nie wyłącza prawa Abonenta do skorzystania z innych promocji lub usług świadczonych przez Cyfrowy Polsat, 
chyba że co innego wynika z warunków tych promocji lub usług. Promocja nie łączy się z ofertami promocyjnymi dla 
umów na czas nieokreślony oraz z Promocją „Więcej danych z telewizją w Cyfrowym Polsacie”. 
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Data   
    

    
Potwierdzenie przysPotwierdzenie przysPotwierdzenie przysPotwierdzenie przystąpienia Abonentatąpienia Abonentatąpienia Abonentatąpienia Abonenta    

do do do do Promocji „Promocji „Promocji „Promocji „Więcej kWięcej kWięcej kWięcej korzyści z telewizją w Cyfrowym Polsacieorzyści z telewizją w Cyfrowym Polsacieorzyści z telewizją w Cyfrowym Polsacieorzyści z telewizją w Cyfrowym Polsacie””””    
    (Promocja)(Promocja)(Promocja)(Promocja)    

AbonentAbonentAbonentAbonent    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    
Imię                                                                          
Nazwisko      
 
Kontrakty uwzględnione w ramach PromocjiKontrakty uwzględnione w ramach PromocjiKontrakty uwzględnione w ramach PromocjiKontrakty uwzględnione w ramach Promocji    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Umowa na  Telewizję 
Numer karty dekodującejNumer karty dekodującejNumer karty dekodującejNumer karty dekodującej        (Telewizja) (Telewizja) (Telewizja) (Telewizja)  

Umowa na Internet 
Numer MSISDN (Internet)Numer MSISDN (Internet)Numer MSISDN (Internet)Numer MSISDN (Internet)    
 
___________________________________________________________________________ 
WybranyWybranyWybranyWybrany    benefitbenefitbenefitbenefit: 
Dodatkowe GB 
 
Rabat na pakiet cykliczny 
___________________________________________________________________________ 
 
Warunki Promocji określa załączony Regulamin Promocji „Więcej korzyści z telewizją w Cyfrowym Polsacie” (Regulamin 
Promocji). 
 
Niniejszy dokument, po jego podpisaniu przez Strony, wraz z Regulaminem Promocji stanowi integralną część Umowy o 
świadczenie usług dostępu do Internetu o numerze MSISDN wskazanym powyżej i uprawnia Abonenta do korzystania z 
Promocji. 
    

Abonent oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady korzystania z Promocji, do której przystępuje, określone w 
Regulaminie Promocji „Więcej korzyści z telewizją w Cyfrowym Polsacie”. 
    
Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Regulamin Promocji „Więcej korzyści z telewizją w Cyfrowym Polsacie” 

    

    
Data i czytelny podpis AbonentaData i czytelny podpis AbonentaData i czytelny podpis AbonentaData i czytelny podpis Abonenta                                                                                                    W imieniu Cyfrowego PolsatuW imieniu Cyfrowego PolsatuW imieniu Cyfrowego PolsatuW imieniu Cyfrowego Polsatu        

 

 
 

 

 


