Całodobowy Kontakt z Centrum Obsługi Klienta:
z telefonu stacjonarnego: 801 08 08 08*
z telefonu komórkowego 222 127 222* lub 699 00 2222*
Internet: www.cyfrowypolsat.pl
*Opłata zgodna z planem taryfowym Państwa operatora

PROMOCYJNE WARUNKI AKTYWACJI TV MOBILNA
WIOSNA 2014
z dnia 29 grudnia 2014
§1 Opis Promocji
1. Organizatorem promocji, której warunki określono w niniejszym dokumencie („Promocja”) jest Cyfrowy Polsat S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000010078, NIP 796-18-10-732, kapitał zakładowy w wysokości 25.581.840,64 złotych, w pełni
wpłacony (,,Cyfrowy Polsat’’).
2. Promocja obowiązuje od 29 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku lub do odwołania („Okres Promocji”).
3. W ramach Promocji, Cyfrowy Polsat oferuje możliwość jednorazowej aktywacji bezpłatnego dostępu do Usługi TV
Mobilna (w ramach Pakietu Ekstra) na oznaczony okres („Promocyjny Dostęp”), na Dekoderze zakupionym w
Okresie Promocji, na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie. Promocja nie obejmuje Dekoderów
zakupionych przy zawarciu z Cyfrowym Polsatem umowy abonenckiej o świadczenie Usługi TV Mobilna oraz
dostępu do Usługi TV Mobilna w opcji Multiscreen.
4. W skład Pakietu Ekstra wchodzą następujące programy telewizyjne: Polsat Sport, Polsat News, Polsat Sport
Ekstra, Polsat Film, Nickelodeon, TVP Seriale, Kino Polska, Comedy Central; oraz następujące programy radiowe:
Muzo.fm, Radio Bajka, Radio Zet, Antyradio, Radio Plus, RMF FM, RMF MAXX, TOK FM, Rock Radio , Złote
Przeboje, Eska Rock, Moje Polskie Radio.
5. Okres Promocyjnego Dostępu do Usługi TV Mobilna obejmuje określoną ilość miesięcy kalendarzowych, liczonych
od daty aktywacji Promocji. Długość okresu Promocyjnego Dostępu zależy od wybranej oferty zakupu Dekodera
oraz dokonania rejestracji danych i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, wymaganych przez Cyfrowy Polsat
(„Rejestracja”), zgodnie z Tabelą poniżej:

Dekoder
T-HD 1000

Dekoder
T-HD 200 i T-HD 210

Zewnętrzna Sieć
Handlowa
(obejmuje punkty
handlowe oferujące
sprzedaż Dekodera
nienależące do sieci
sprzedaży Cyfrowego
Polsatu)

Autoryzowany Punkt
Sprzedaży
Cyfrowego Polsatu
(obejmuje punkty
obsługi klienta
autoryzowane przez
Cyfrowy Polsat)

3 miesiące 1)

6 miesięcy 2)

nie wymaga
Rejestracji

wymaga Rejestracji
przy aktywacji

3 miesiące 1)

6 miesięcy 2)

nie wymaga
Rejestracji

wymaga Rejestracji
przy aktywacji

1 miesiąc 1)

3 miesiące 2)

nie wymaga
Rejestracji

wymaga Rejestracji
przy aktywacji

1 miesiąc 1)

3 miesiące 2)

nie wymaga
Rejestracji

wymaga Rejestracji
przy aktywacji

1) Aktywacja Promocji dostępna w dowolnym momencie w terminie do 31.12.2015 r.
2) Aktywacja Promocji dostępna w dowolnym momencie w terminie do 31.12.2015 r. wraz z aktywacją należy dokonać Rejestracji.

6. Rejestracja dokonywana jest dobrowolnie, z zastrzeżeniem że odmowa lub odwołanie Rejestracji skutkuje
utratą prawa do Promocji, chyba że Rejestracja nie była w danej ofercie wymagana. Rejestracja może być

.......................
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000010078 NIP 796-18-10-732, REGON 670925160, GIOŚ – E0001824WZBW
kapitał zakładowy 25.581.840,64 zł w pełni wpłacony

1

1.

2.

3.
4.
5.

6.

1.

2.

3.

4.
5.

1.
2.

dokonana również w innym terminie niż aktywacja, ale w takim przypadku nie stanowi podstawy uprawnienia
do Promocji.
§2 Warunki korzystania z Promocji
Przed dokonaniem aktywacji należy zapoznać się z warunkami niniejszej Promocji oraz z Regulaminem
świadczenia usługi TV Mobilna. Brak akceptacji warunków korzystania z Promocji lub Usługi TV Mobilna skutkuje
utratą prawa do Promocji.
Warunkiem skorzystania z Promocji jest dokonanie jej aktywacji zgodnie z wymogami wybranej oferty, według
Tabeli powyżej. Aktywacji należy dokonać, poprzez zgłoszenie Cyfrowemu Polsatowi numeru seryjnego lub Numeru
Warunkowego Kodowania danego Dekodera, najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2015 r.
Aktywacji można dokonać tylko jednorazowo na określonym Dekoderze, o którym mowa w § 1 ust. 3 powyżej.
Dostęp do Usługi TV Mobilna jest nadawany automatycznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili aktywacji
Promocji.
Jakość odbioru Usługi TV Mobilna jest uwarunkowana zasięgiem geograficznym sygnału oraz warunkami
geograficznymi, urbanistycznymi oraz technicznymi występujących w miejscu odbioru. Informacje na temat
zasięgu oraz warunków technicznych umożliwiających odbiór sygnału są dostępne na stronie www.cyfrowyposat.pl
lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu.
Uprawnienie do korzystania z Usługi TV Mobilna w ramach Promocyjnego Dostępu przysługuje pod warunkiem, że
z Usługi TV Mobilna korzystały będą wyłącznie osoby fizyczne w celu własnego użytku osobistego i Usługa TV
Mobilna nie będzie wykorzystywana w celach komercyjnych. Zabronione jest korzystanie z Usługi TV Mobilna poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz publiczne rozpowszechnianie, kopiowanie lub dystrybucja programów TV
Mobilna oraz jakakolwiek ingerencja w treść utworów nadawanych w ramach tych programów.
§3 Warunki zakończenia Promocji
Dalsze korzystanie z Usługi TV Mobilna, po upływie Promocyjnego Dostępu, będzie możliwe pod warunkiem
zasilenia konta w formie przedpłaty na wskazany rachunek bankowy albo zawarcia pisemnej umowy abonenckiej,
zgodnie z warunkami dostępnej oferty. Informacje o aktualnej ofercie TV Mobilna są dostępne na
www.cyfrowypolsat.pl, dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta oraz w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży.
Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że w warunkach tych promocji zastrzeżono inaczej.
Korzystanie z Promocji nie ma wpływu na możliwość skorzystania z aktualnej oferty TV Mobilna, z zastrzeżeniem
ust. 3 poniżej.
Uprawnienia przysługujące w ramach niniejszej Promocji przepadają automatycznie w przypadku braku aktywacji
Promocji w terminie lub w przypadku upływu okresu Promocyjnego Dostępu albo w przypadku skorzystania przez
uprawnionego w trakcie Promocyjnego Dostępu z innej oferty TV Mobilna udostępnionej na Dekoderze, na którym
dokonano aktywacji niniejszej Promocji i nie podlegają przywróceniu ani przeniesieniu lub zamianie na świadczenia
innego rodzaju.
Naruszenie warunków niniejszej Promocji, postanowień Regulaminu świadczenia Usługi TV Mobilna lub przepisów
prawa skutkuje utratą uprawnienia do korzystania z Promocji.
Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków Promocji w każdym czasie bez
podawania przyczyn, przy czym odwołanie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez osoby, które skorzystały z
Promocji przed dniem odwołania. Informacja o zmianie lub odwołaniu niniejszej Promocji zostanie opublikowana
na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl.
§4 Informacje końcowe
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, w tym w zakresie pojęć w niniejszym dokumencie nie
zdefiniowanych, a użytych z wielkiej litery, stosuje się postanowienia „Regulaminu świadczenia usługi TV Mobilna”.
„Promocyjne Warunki Aktywacji TV Mobilna” oraz „Regulamin świadczenia Usług TV Mobilna”, dostępne są na
www.cyfrowypolsat.pl, u Sprzedawców lub w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu.
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