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Promocja „Wakacje z Cyfrowym Polsatem” 
 

Promocyjne Warunki Umowy 
 
 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa 

(„Cyfrowy Polsat”) przedłuża okres w jakim można skorzystać z promocji „Wakacje z 

Cyfrowym Polsatem” („ Promocja”) do dnia 31 sierpnia 2010 roku.  

2. Niniejsze Promocyjne Warunki Umowy (zwane dalej „Regulaminem”) Promocji 

stanowią ujednolicony tekst promocyjnych warunków świadczenia Usługi Pakiet 

Familijny albo Usługi Pakiet Familijny i Usługi Pakiet Super Film (zwane dalej łącznie 

„Promowanymi Usługami”) dla Użytkowników. 

II.  ZASADY PROMOCJI 

1. Promocja polega na świadczeniu Promowanych Usług w promocyjnej cenie. 

2. Z Promocji mogą skorzystać wszyscy Użytkownicy, którzy nie mają żadnych zaległości 

w stosunku do Cyfrowego Polsatu. 

3. Warunkiem skorzystania z Promocji jest: 

a) złożenie oświadczenia Cyfrowemu Polsatowi, drogą telefoniczną, 

pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z którego będzie 

wynikać z jakich Promowanych Usług Użytkownik chce korzystać, a 

następnie  

b) uiszczenie promocyjnej opłaty za Usługę Pakiet Familijny albo za Usługę 

Pakiet Familijny i Pakiet Super Film za co najmniej jeden miesiąc – 

zgodnie z deklaracją wskazaną w pkt a) powyżej - w taki sposób aby 

najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2010 roku wpłata wpłynęła na rachunek 

Cyfrowego Polsatu,  

z zastrzeżeniem, ustępów poniższych.  

4. Użytkownik, który w trakcie  trwania  Promocji  korzysta z opłaconej wcześniej 

Promowanej Usługi, bez względu na fakt, czy okres za który uiścił opłatę upłynie już w 

miesiącu wrześniu  2010 roku, może skorzystać z Promocji jeżeli spełni warunki 

określone w pkt. 3 powyżej. Wówczas promocyjne warunki świadczenia Promowanych 
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Usług rozpoczną się od zakończenia  miesiąca  opłaconego uprzednio  z tytułu 

korzystania z Promowanych Usług.  

5. Użytkownik, który dokonał opłat za Promowaną Usługę z kilka miesięcy  z góry, aby 

skorzystać z Promocji musi do dnia 31 sierpnia 2010 roku złożyć Cyfrowemu Polsatowi 

oświadczenie drogą telefoniczną, pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

że chce korzystać z Promowanych Usług i że chce być objęty niniejszą Promocją.  

6. Miesięczne promocyjne opłaty z tytułu Promowanych Usług w okresie trwania 

Promocji wynoszą:  

a) promocyjna miesięczna opłata za Usługę Pakiet Familijny – 10 złotych 

brutto. 

b) promocyjna miesięczna opłata za Usługę Pakiet Familijny i Usługę 

Pakiet Super Film – łącznie 40 złotych brutto.  

III.  CZAS TRWANIA PROMOCJI 

1. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 7 czerwca 2010 roku do dnia 31 października 

2010 roku, z zastrzeżeniem, że ostatni miesięczny okres promocyjnego świadczenia 

Promowanych Usług może rozpocząć się najpóźniej w dniu 1 października 2010 roku i 

że pierwsza wpłata z tytułu korzystania z Promowanych Usług wpłynęła na rachunek 

Cyfrowego Polsatu  przed dniem 31  sierpnia 2010 roku. 

IV.  POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2010 roku. 

2. Po zakończeniu Promocji za korzystanie z  Promowanych Usług Użytkownik, jeżeli 

będzie chciał dalej z nich korzystać, będzie zobowiązany do wnoszenia opłat 

wskazanych w Cenniku dla Użytkowników.  

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Regulaminie mają zastosowanie 

postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług.  

4. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie i niezdefiniowane, mają znaczenie nadane 

im w Regulaminie Świadczenia Usług. 

 

 


