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Regulamin Promocji „Instalacja Internetu Domowego LTE w sprzedaży D2D” 
Wersja z dnia 30.11.2020 r. 

 

§ 1 Zasady ogólne 
1. Niniejszy Regulamin Promocji „Instalacja Internetu Domowego LTE w sprzedaży D2D” (dalej „Regulamin Promocji”) określa warunki promocyjnej instalacji urządzeń do odbioru 

Internetu Domowego LTE  (dalej „Usługi Instalacji”) oferowanej przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzib ą 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, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 796-18-10-732, REGON 670925160, której kapitał zakładowy wynosi: 25.581.840,64 złotych wpłacony 

w całości (dalej „Cyfrowy Polsat”).  

2. Z niniejszej Promocji „Instalacja Internetu Domowego LTE w sprzedaży D2D” (dalej „Promocja”) na warunkach określonych w Regul aminie Promocji mogą skorzystać osoby 

fizyczne (dalej „Abonenci”), które w okresie obowiązywania Promocji zawrą z Cyfrowym Polsatem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do 

Internetu poza lokalem przedsiębiorstwa za pośrednistwem upoważnionego przedstawiciela sprzedaży bezpośredniej (dalej „Przedstawiciel D2D“) w ramach Promocji 

„Cyfrowy Polsat Internet (ekstra 5G)“ z zestawem urządzeń Modem zewnętrzny ODU oraz Router IDU (dalej „Umowa”), zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia 

usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez Cyfrowy Polsat dla Abonentów (dalej „Regulamin świadczenia Usług”)  obowiązującym w chwili jej zawarcia. 

3. Promocja obowiązuje od dnia 14.02.2018 r. do odwołania w sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym 

czasie bez podawania przyczyn, przy czym odwołanie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez uczestników Promocji przed dniem jej odwołania.  

4. Promocja dostępna jest tylko dla Abonenta, który poda w Umowie adres użytkowania Internetu będący w zasięgu sieci LTE . 

 

§ 2 Opis Promocji 
1. W ramach Promocji osoba spełniająca warunki opisane w § 1 jest uprawniona do skorzystania u Przedstawiciela D2D przy zawarciu Umowy z  możliwości zlecenia jednorazowej 

Usługi Instalacji zestawu urządzeń objętych Umową tj. Modem zewnętrzny ODU-100, ODU-200, ODU-300 oraz Router IDU-100, IDU-200, IDU-300 (dalej Zestaw Internetu 

Domowego) służących do odbioru Internetu Domowego LTE w promocyjnej cenie 0 zł. 

2. W ramach Promocji instalacja może być zlecona tylko u Przedstawiciela D2D, za pośrednictwem którego zawarto Umowę.  

3. Usługa Instalacji jest realizowana na zlecenie Abonenta przez Przedstawiciela D2D, który działa w imieniu Cyfrowego Polsatu.  

4. Usługa Instalacji dostępna w ramach Promocji obejmuje: 

a. wybranie odpowiedniego miejsca ze względu na moc sygnału do zamontowania Zestawu Internetu Domowego na zewnątrz lokalu (np. ściana, balkon, dach),  

b. montaż Zestawu Internetu Domowego z użyciem kabla koncentrycznego 75 Ohm o maksymalnej długości do 20 metrów,  

c. wywiercenie otworów, montaż Zestawu Internetu Domowego,  

d. przymocowanie kabla uchwytami, 

e. dojazd do miejsca, w którym ma być realizowana Usługa Instalacji wskazanego na Umowie, 

f. konfiguracja Zestawu Internetu Domowego, 

g. krótki instruktaż, składający się z obsługi urządzeń Zestawu Internetu Domowego, 

h. weryfikacja funkcjonowania instalacji – test połączenia internetowego. 

5. Usługa realizowana w ramach Promocji obejmuje użycie określonych wyżej elementów oraz ich ilości w zakresie niezbędnym do prawidłowej instalacji w określonym miejscu 

wskazanym w Umowie przez Abonenta. 

6. W przypadku gdy Usługa Instalacji Zestawu Internetu Domowego w danym przypadku wymaga użycia elementów w innym zakresie niż wskazany w ust. 3 lub wymagany 

zakres Usługi Instalacji jest inny niż wymieniony w ust. 5 powyżej, koszty tych elementów i Usługi w tym zakresie Abonent zobowiązany będzie uiścić według stawek 

ustalonych z Monterem. 

7. Promocyjna opłata za Usługę Instalacji nie obejmuje usług demontażu, naprawy, wymiany i innych czynności dotyczących Zestawu Internetu Domowego, zamontowanego w 

ramach niniejszej Promocji. 

 

§ 3 Gwarancja 
1. Cyfrowy Polsat udziela sześciomiesięcznej gwarancji na prawidłowe wykonanie Usługi Instalacji objętej Promocją od daty wykonania Usługi Instalacji potwierdzonej 

protokołem odbioru. W ramach gwarancji Cyfrowy Polsat: 

a. gwarantuje, że instalacja została wykonana w sposób zgodny ze sztuką, z materiałów posiadających odpowiednie certyfikaty,  

b. zobowiązuje się do usuwania wszelkich zgłoszonych przez Abonenta usterek dotyczących instalacji dokonanej w ramach Promocji.  

 

§4 Postanowienia końcowe 
1. Abonent korzystający z niniejszej Promocji ma możliwość korzystania z innych usług lub ofert promocyjnych Cyfrowego Polsatu, chyba że co innego wynika ze szczególn ych 

warunków świadczenia tych usług lub ofert promocyjnych. Promocja nie łączy się z Promocją „Sprzedaż Anten Internetowych”.  

2. Uprawnienia z Promocji nie mogą być przeniesione na osóbę trzecią bez zgody Cyfrowego Polsatu.  

3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, w tym w zakresie definicji pojęć pisanych wielką literą, a nie zdefiniowanych odmiennie w Regulaminie Promocji, 

zastosowanie znajdują postanowienia obowiązującego Regulaminu świadczenia Usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez Cyfrowy Polsat S.A. dla Abonentów.  
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