Szczegółowy wykaz zmian w Cenniku usług telekomunikacyjnych w ofercie przedpłaconej Cyfrowego Polsatu,
Regulaminie Świadczenia Usługi Telekomunikacyjnej Dostępu do Internetu przez Cyfrowy Polsat S.A,
Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Cyfrowy Polsat S.A.
Dotyczy Abonentów Cyfrowego Polsatu, którzy zawarli Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych
przed dniem 20 lipca 2010 r.
Obowiązuje od 20 stycznia 2011 r.
Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Telekomunikacyjnej Dostępu do Internetu przez Cyfrowy
Polsat S.A.:
1)
Zmianie ulega tytuł Regulaminu, który otrzymuje brzmienie: „Regulamin Świadczenia Usługi
Telekomunikacyjnej Dostępu do Internetu przez Cyfrowy Polsat S.A. dla Abonentów zawierających
umowę w formie pisemnej”.
2)
W § 1 ust. 1 w definicji „Umowy” po słowach „umowa o świadczenie Usług zawarta”, a przed
„pomiędzy Abonentem a Cyfrowym Polsatem” dodaje się treść „w formie pisemnej”.
3)
§ 17 Postanowienia końcowe otrzymuje brzmienie „Regulamin obowiązuje od dnia 20 lipca 2010 roku.”.
Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Cyfrowy Polsat S.A.:
1)
§ 1 ust. 1 punkt 1) w definicji „Abonenta” słowa „w formie pisemnej” skreśla się. Definicja otrzymuje
brzmienie: „osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która zawarła Umowę z Cyfrowym Polsatem”.
2)
§ 1 ust. 1 punkt 3) zdanie drugie, po słowach „Aktualne Cenniki obowiązujące Abonentów”, a przed „i
Użytkowników dostępne są w Punktach obsługi oraz na stronie www.cyfrowypolsat.pl” dodaje się treść
„którzy zawarli Umowę na piśmie”.
3)
W § 1 ust. 1 punkt 8) zastępuje się sformułowanie „Abonentowi lub Użytkownikowi” słowem
„Abonentowi”.
4)
W § 2 ust. 4 w ostatnim zdaniu skreśla się słowa „lub Użytkowników”, zaś całe zdanie otrzymuje
brzmienie:
„W uzasadnionych przypadkach Cyfrowy Polsat może ograniczyć w poszczególnych krajach korzystanie
przez Abonentów z sieci lub wybranych usług niektórych Operatorów.”.
5)
W § 2 ust. 5 słowo „Klienta” zastępuje się słowem „Abonentów”, zaś cały ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Podczas uzyskiwania połączeń w sieciach telekomunikacyjnych Operatorów zagranicznych zasady
dotyczące przetwarzania danych Abonentów mogą być inne niż stosowane przez Cyfrowy Polsat.”.
6)
W § 2 ust. 7 zastępuje się sformułowanie „Abonentowi i Użytkownikowi” słowem „Abonentom”, zaś
cały ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Cyfrowy Polsat może zapewnić Abonentom możliwość samodzielnego zarządzania Usługami dla
numeru przypisanego do Karty SIM na odrębnie określonych zasadach.”.
7)
§ 3 ust. 3 punkt b) po słowach „pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej Klienta wynikającej z danych
będących w posiadaniu Cyfrowego Polsatu lub udostępnionych mu przez biuro informacji gospodarczej
w trybie określonym w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych”, a przed „(Cyfrowy Polsat
obowiązany jest powiadomić Klienta o wystąpieniu takiego zastrzeżenia).” dodaje się treść „i wymianie
danych gospodarczych”.
8)
§ 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku, gdy zawarcie Umowy w formie pisemnej związane jest z ulgą przyznaną Abonentowi, w
razie jednostronnego rozwiązania takiej Umowy przez Abonenta lub przez Cyfrowy Polsat z winy
Abonenta przed upływem Okresu podstawowego, Cyfrowemu Polsatowi przysługuje roszczenie z tego
tytułu w wysokości określonej w Umowie zawartej w formie pisemnej jako równowartość ulgi
przyznanej Abonentowi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia takiej
Umowy do dnia jej rozwiązania.”.
9)
§ 4 po ust. 5 dodaje się ust., który otrzymuje brzmienie:
„Użytkownik w celu otrzymywania, w określonych w Prawie telekomunikacyjnym przypadkach,
informacji i zawiadomień, może udostępnić dane:
1) w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, a
w przypadku osoby nieposiadającej numeru ewidencyjnego PESEL - nazwę i numer dokumentu
stwierdzającego tożsamość, adres korespondencyjny;
2) w przypadku Użytkownika niebędącego osobą fizyczną: nazwę, numer identyfikacyjny REGON lub
NIP, o ile został nadany, lub numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej
lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim, siedzibę i adres
korespondencyjny.”.
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Ust. ten otrzymuje numer 6.
§ 4 dotychczasowy ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Udostępnienie danych następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go do
Cyfrowego Polsatu.”.
Powyższe zdanie zostaje oznaczone jako ust. 7.
§ 4 dotychczasowe zdanie drugie w ust. 6 staje się ust. 8 i otrzymuje następujące brzmienie:
„Użytkownik objęty Rejestracją zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Cyfrowego Polsatu o
zmianie danych. Powiadomienie powinno nastąpić w terminie 7 dni od zmiany danych poprzez przesłanie
formularza aktualizacyjnego zawierającego aktualne dane Użytkownika. Skutki braku powiadomienia
obciążają wyłącznie Użytkownika.”.
§ 4 ust. 7 otrzymuje numer 9.
W § 4 ust. 8 otrzymuje numer 10.
W § 4 ust. 9 otrzymuje numer 11.
W § 6, 8, 12, 13, 14, 15 i 16 za każdym razem, gdy mowa jest o:
a. „Abonencie” dodaje się po tym słowie „który zawarł Umowę w formie pisemnej” bądź
„będącego stroną Umowy zawartej w formie pisemnej”;
b. „Abonentach” dodaje się po tym słowie „będących stroną Umowy zawartej w formie
pisemnej” bądź „którzy zawarli Umowę w formie pisemnej”;
c. „Umowie” dodaje się po tym słowie „zawartej w formie pisemnej”.
W § 6 ust. 3 pomiędzy słowami „wybrany przez” a „Abonenta” dodaje się „tego”, „tego” dodaje się
również pomiędzy słowami „przyszłych zobowiązań” a „Abonenta”.
W § 8 ust. 4 pomiędzy słowami „w którym” a „Abonent” dodaje się „taki”.
W § 8 ust. 12 pomiędzy słowami „zobowiązania” a „Abonenta” dodaje się „tego”.
W § 9 dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:
„9. Użytkownik, który udostępnił swoje dane oraz dokonał Rejestracji, może złożyć wniosek o
dostarczenie podstawowego wykazu wykonanych na jego rzecz usług telekomunikacyjnych. Wykaz
obejmuje wyłącznie usługi wykonane po złożeniu żądania przez Użytkownika. Pierwszy wykaz jest
dostarczany Użytkownikowi w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego żądania, a każdy kolejny w
terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego. Za dostarczenie wykazu może być pobierana opłata w
wysokości określonej w Cenniku.
10. Użytkownik, który udostępnił swoje dane i dokonał Rejestracji może złożyć wniosek o dostarczenie
szczegółowego wykazu wykonanych Usług za Okresy rozliczeniowe poprzedzające nie więcej niż 12
miesięcy Okres rozliczeniowy, w którym taki Użytkownik wystąpił z wnioskiem. Wniosek o dostarczenie
szczegółowego wykazu wykonanych Usług należy złożyć do Centrum Obsługi Klienta w formie
pisemnej, chyba że Cyfrowy Polsat dopuszcza inną formę.”.
W § 12 ust. 5 pomiędzy słowami „na adres” a „Abonenta” dodaje się słowo „takiego”.
W § 15 ust. 2 pomiędzy słowami „Abonenta” a „do Centrum Obsługi Klienta” dodaje się „będącego
stroną tej Umowy”.
W § 15 ust. 8 w punkcie a) i b) pomiędzy słowami „ulgi udzielonej” a „Abonentowi” dodaje się słowo
„temu”.
W § 15 ust. 10 otrzymuje nowe brzmienie:
„10. W przypadku zmiany Regulaminu, wysokości opłat lub zasad ich naliczania określonych w Cenniku,
obowiązujących Użytkowników, Cyfrowy Polsat:
a) zawiadamia o tym fakcie Użytkowników przez ogłoszenie w dzienniku ogólnokrajowym bądź na
stronie www.cyfrowypolsat.pl, przed wprowadzeniem tych zmian. Obowiązek ogłoszenia nie dotyczy
zmian wynikających z odrębnych warunków świadczenia Usług, w szczególności określonych w
akcjach promocyjnych.
b) doręcza treść każdej proponowanej zmiany Użytkownikom, którzy udostępnili swoje dane i dokonali
Rejestracji zgodnie z postanowieniami 4 ust. 6 Regulaminu, na piśmie, chyba że Użytkownik taki
zażądał dostarczania treści zmian drogą elektroniczną na wskazany przez tego Użytkownika adres
poczty elektronicznej lub za pomocą innego środka porozumiewania się na odległość.”.
W § 16 ust. 1 punkt b) otrzymuje brzmienie: „spełnienie przez podmiot zainteresowany przejęciem praw i
obowiązków Abonenta z Umowy warunków zawarcia Umowy w formie pisemnej, opisanych
Regulaminem.”.
§ 19 Postanowienia końcowe otrzymuje brzmienie: „Regulamin obowiązuje od dnia 20 lipca 2010 roku.”.

Zmiany w Cenniku usług telekomunikacyjnych w ofercie przedpłaconej Cyfrowego Polsatu:
1) W tabeli zawierającej zestawienie Usług dodatkowych po wierszu „Połączenie z numerem służb
ustawowo powołanych do niesienia pomocy i numerem 112 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”

dodano wiersz „Podstawowy wykaz wykonanych Usług” oraz wskazano jego cenę z VAT oraz bez
VAT.
2) W przypisie numer 3 na początku pierwszego zdania dodano „Podstawowy wykaz wykonanych Usług
oraz”, zaś wyrażenie „Szczegółowy wykaz połączeń oraz usług wykonanych przez Użytkownika”
zastąpiono sformułowaniem „szczegółowy wykaz wykonach Usług”.
3) W przypisie numer 3 dodano także zdanie drugie w brzmieniu „Wykazy dostarczane są z
uwzględnieniem zasad wynikających z art. 80 Prawa telekomunikacyjnego.”.

