
Regulamin promocji „Zamów Internet” 

 

1. W ramach promocji „Zamów Internet”, osoby, które w czasie trwania Promocji podpiszą z 

Cyfrowym Polsatem S.A. w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży Cyfrowego Polsatu S.A. 
Umowę Abonencką, mają możliwość złożenia zamówienia, na zasadach określonych 

niniejszym Regulaminem, promocyjnej oferty dostępu do sieci Internet w technologii HSPA+.  

2. Definicje 

Autoryzowany Punkt Sprzedaży – punkt, którego prowadzący posiada autoryzację 
Cyfrowego Polsatu i upoważniony jest do zawarcia i dokonywania zmian Umowy Abonenckiej 

oraz obsługi klientów; 

Cyfrowy Polsat - spółka pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-

878 Warszawa ul. Łubinowa 4 a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 

0000010078, o kapitale zakładowym w wysokości 10 733 000 złotych, wpłaconym w pełnej 
wysokości, NIP: 796-18-10-732; 

Cennik – zestawienie cen towarów i/lub Usług świadczonych przez Cyfrowy Polsat oraz 

innych opłat i należności, stanowiący integralną część Umowy Abonenckiej; 

Promocja – szczególne warunki świadczenia usług przez Cyfrowy Polsat, opisane w 
niniejszym Regulaminie Promocji; 

Regulamin – Regulamin świadczenia Usług przez Cyfrowy Polsat obowiązujący od dnia         

1 listopada 2009 r.; 

Regulamin Promocji – niniejszy Regulamin Promocji „Zamów Internet”; 

Uczestnik Promocji – osoba upoważniona do skorzystania z Promocji, spełniająca warunki 
opisane w Regulaminie Promocji; 

Umowa Abonencka – umowa w zakresie zapewnienia dostępu do programów telewizyjnych 

i/lub radiowych zawarta na piśmie, stanowiąca podstawę do świadczenia Usług przez Cyfrowy 
Polsat, której integralną część stanowią Cennik oraz Regulamin; 

Usługi – Pakiet Programów lub inne usługi świadczone przez Cyfrowy Polsat, określone w 

Umowie Abonenckiej, Regulaminie lub promocyjnych warunkach Umowy Abonenckiej. 

3. Promocja obowiązuje od dnia 7 grudnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. lub do odwołania. 
Liczba promocyjnych zestawów w ofercie dostępu do Internetu w technologii HSPA+ w 

Cyfrowym Polsacie w ramach niniejszej Promocji jest ograniczona.   

4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zawarcie, w czasie trwania Promocji (opisanym w ust. 3 powyżej), w Autoryzowanym 
Punkcie Sprzedaży, Umowy Abonenckiej dotyczącej korzystania z jednego z następujących 

Pakietów Programów: 

a. Pakietu Familijnego i Pakietu Super Film albo 

b. Pakietu Familijnego i Pakietu Relax Mix  

oraz  

b) złożenie, przy zawieraniu Umowy Abonenckiej, odpowiedniego zamówienia w 
Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży. 



5. W ramach Promocji Uczestnik Promocji otrzymuje  możliwość złożenia zamówienia usługi 

dostępu do Internetu w technologii HSPA+ oferowanej przez Cyfrowy Polsat Uczestnikom 

Promocji, która będzie dostępna od dnia 1 lutego 2010 r. (data rozpoczęcia świadczenia usługi 

dostępu do Internetu w technologii HSPA+ przez Cyfrowy Polsat). Cyfrowy Polsat zastrzega 

sobie prawo do przesunięcia daty rozpoczęcia świadczenia usługi dostępu do Internetu w 

technologii HSPA+, w szczególności ze względów technicznych. O nowej dacie rozpoczęcia 

świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii HSPA+ Cyfrowy Polsat poinformuje 

Uczestników Promocji.  

6. W celu uniknięcia wątpliwości Cyfrowy Polsat wyjaśnia, iż oferta zawarcia umowy o 

świadczenie usługi dostępu do Internetu w technologii HSPA+ przez Cyfrowy Polsat  zostanie 

przedstawiona wyłącznie tym Uczestnikom Promocji, którzy w dniu komercyjnego startu oferty 

dostępu do Internetu będą znajdować się w zasięgu działania sieci HSPA+ Cyfrowego Polsatu 

oraz spełnią warunki niezbędne do zawarcia z Cyfrowym Polsatem umowy o świadczenie 

usługi dostępu do Internetu w technologii HSPA+.  

7. Zawarcie jednej Umowy Abonenckiej przez Uczestnika Promocji uprawnia Uczestnika Promocji 

do złożenia jednego zamówienia usługi dostępu do Internetu w technologii HSPA+ w 

Cyfrowym Polsacie.   

8. Każdemu Uczestnikowi Promocji, spełniającemu warunki określone niniejszym Regulaminem 

Promocji, Cyfrowy Polsat złoży ofertę świadczenia usługi dostępu do Internetu w technologii 

HSPA+, która to oferta będzie podstawą świadczenia usług przez Cyfrowy Polsat. 

9. Każdy Uczestnik Promocji, który złoży w chwili zawierania Umowy Abonenckiej zamówienie 

usługi dostępu do Internetu w technologii HSPA+ w Cyfrowym Polsacie, stosownie do 

postanowień ust. 5 powyżej, oraz przyjmie ofertę Cyfrowego Polsatu, o której mowa w ust. 8 

niniejszego Regulaminu Promocji otrzyma, oprócz pakietu danych dostępnego w ramach 

podstawowej opłaty abonamentowej wynikającej w zawartej z Cyfrowym Polsatem umowy o 

świadczenie usługi dostępu do Internetu w technologii HSPA+, dodatkowy pakiet danych, o 

wielkości wg poniższej tabeli: 

 

Pakiet programów Abonenta, 

zgodnie z zawartą Umową 

Abonencką 

 

Dodatkowy pakiet danych Internet 

(oprócz pakietu danych dostępnego w ramach podstawowej opłaty 

abonamentowej wynikającej w zawartej z Cyfrowym Polsatem umowy o 

świadczenie usługi dostępu do Internetu w technologii HSPA+) 

Umowa na Pakiet Familijny i Pakiet Super Film 10 GB przez kolejne 3 okresy rozliczeniowe 

(razem 30 GB) 

Umowa na Pakiet Familijny i Pakiet Relax Mix 2  GB przez kolejne 3 okresy rozliczeniowe 

(razem 6 GB) 



 

10. Dodatkowy pakiet danych Internet, o którym mowa w ustępie poprzedzającym,  przyznawany 

jest w momencie aktywacji usługi dostępu do Internetu w technologii HSPA+ w Cyfrowym 

Polsacie, w oparciu o zawartą z Cyfrowym Polsatem umowy o świadczenie usługi dostępu do 

Internetu w technologii HSPA+. 

11. Dane z pakietu dodatkowego, o którym mowa w tabeli zamieszczonej w ust. 9 niniejszego 

Regulaminu, przyznawane są od daty aktywacji usługi dostępu do Internetu, na kolejne 

pierwsze trzy okresy rozliczeniowe wynikające z umowy o świadczenie usługi dostępu do 

Internetu w technologii HSPA+ zawartej z Cyfrowym Polsatem (jeden niepełny okres 

rozliczeniowy oraz dwa pełne okresy rozliczeniowe). Dodatkowy pakiet danych Internet jest 

wykorzystywany po wykorzystaniu przez Uczestnika Promocji pakietu danych dostępnego w 

ramach podstawowej opłaty abonamentowej i pozostałych pakietów danych, dostępnych w 

ramach oferty, z której Uczestnik Promocji korzysta. Niewykorzystane pakiety danych z 

pakietu dodatkowego, dostępnego w ramach niniejszej Promocji, nie przechodzą na kolejne 

okresy rozliczeniowe. Warunkiem przyznania Uczestnikowi Promocji dodatkowego pakietu 

danych Internet,  jest zawarcie przez Uczestnika Promocji z Cyfrowym Polsatem umowy o 

świadczenie usługi dostępu do Internetu w technologii HSPA+ na warunkach promocyjnych, 

przy czym Uczestnik Promocji obowiązany będzie do korzystania z usługi dostępu do Internetu 

w technologii HSPA+ w Cyfrowym Polsacie przez okres co najmniej 12 pełnych okresów 

rozliczeniowych. 

12. Uczestnik Promocji dokonujący zamówienia usługi dostępu do Internetu  w Promocji nie ma 

obowiązku zawarcia z Cyfrowym Polsatem umowy dotyczącej świadczenia usługi dostępu do  

Internetu w technologii HSPA+ z Cyfrowym Polsatem.   

13. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży oraz w 

siedzibie Cyfrowego Polsatu. 

14. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji, znajdują zastosowanie: 

Regulamin świadczenia Usług przez Cyfrowy Polsat obowiązujący od dnia 1 listopada 2009 r.; 

Cennik oraz Umowa Abonencka, a także Umowa o świadczenie usługi dostępu do Internetu 

przez Cyfrowy Polsat, wraz z załącznikami. 

15. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania 

przyczyny. O odwołaniu Promocji Cyfrowy Polsat poinformuje na stronie internetowej 

www.cyfrowypolsat.pl lub w inny sposób poda do wiadomości publicznej. 

http://www.cyfrowypolsat.pl/

