
 
 



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 

Kapitał zakładowy 25.581.840,64 zł w pełni wpłacony  

Regulamin Promocji „Eko Pakiet” z dnia 15 maja 2014 r. 
obowiązuje od 15.05.2014 r. do 31.12.2018 r. lub do odwołania 

 
§ 1 Zasady ogólne 

1. Niniejszy Regulamin Promocji „Eko Pakiet” określa zasady przyznawania dodatkowych preferencyjnych warunków korzystania z 
usługi telekomunikacyjnej dostępu do Internetu (dalej „Regulamin Promocji”). 

2. Promocja „Eko Pakiet” jest organizowana przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą 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, XIII 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”). 

3. Promocja „Eko Pakiet” trwa od 15.05.2014 r. do 31.12.2018 r. lub do jej odwołania przez Cyfrowy Polsat. 
4. Promocja „Eko Pakiet” (dalej „Promocja”) przeznaczona jest dla Abonentów będących osobami fizycznymi, którzy spełniają 

warunki, opisane w ust. a i b albo w ust. a i c poniżej, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej: 
a) brak zaległości płatniczych wobec Cyfrowego Polsatu; 
b) posiadanie lub zawarcie z Cyfrowym Polsatem pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie 

dostępu do Internetu, 
c) wyrażenie, w czasie obowiązywania Promocji, zgody na wystawianie i przesyłanie przez Cyfrowy Polsat faktur w formie 

elektronicznej podczas zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu; 
albo 

wyrażenie zgody na wystawianie i przesyłanie przez Cyfrowy Polsat faktur w formie elektronicznej lub uzupełnienie wyrażonej 
wcześniej zgody o adres e-mail, na który mają być wysyłane faktury (jeśli żaden e-mail nie był wcześniej wskazany), w trakcie 
trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu, w czasie obowiązywania 
Promocji. 

5. Abonent może w dowolnym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. W przypadku cofnięcia zgody 
przez Abonenta Cyfrowy Polsat traci prawo do wystawiania i przesyłania Abonentowi faktur w formie elektronicznej ze skutkiem 
od następnego Okresu rozliczeniowego, a Abonent traci prawo do korzystania z Promocji. Ponowne wyrażenie odwołanej zgody 
nie uprawnia Abonenta do otrzymania kolejnego Eko Pakietu. 

6. Abonent jest uprawniony do otrzymania Eko Pakietu, w ramach jednego konta w Cyfrowym Polsacie, tylko raz w czasie trwania 
Promocji i uprawnienie to jest niezależne od ilości zawartych lub posiadanych przez Abonenta umów o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu. 

 
§ 2 Warunki Promocji 

1. W ramach Promocji, osoba spełniająca warunki opisane w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu, jest uprawniona do otrzymywania 
od Cyfrowego Polsatu, dodatkowego jednorazowego pakietu danych 1 GB, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 
(dalej „Eko Pakiet”). 

2. Eko Pakiet zostanie aktywowany automatycznie z początkiem najbliższego pełnego Okresu rozliczeniowego, określonego w 
umowie o świadczenie usług dostępu do Internetu, w ramach której  Eko Pakiet został przyznany, następującym po dniu 
otrzymania lub uzupełnienia zgody na wysyłanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z §1 ust. 4 niniejszego Regulaminu. 

3. Przyznany Abonentowi Eko Pakiet  może być wykorzystany w dzień 
a) tj. w godzinach 08:00 - 24:00 – dotyczy Abonentów, którzy skorzystali z oferty uniwersalnej PolsatNet 3 lub PolsatNet 2, lub 

PolsatNet;  
b) tj. w godzinach 07:00 - 01:00 – dotyczy Abonentów, którzy skorzystali z oferty uniwersalnej PolsatNet 4 lub z oferty 

Multimedialnej; 
i będzie uruchamiany i rozliczany automatycznie po wykorzystaniu wszystkich pakietów przysługujących Abonentowi, w tym 
pakietu w ramach Opłaty abonamentowej oraz Cyklicznego pakietu danych i dodatkowych pakietów przysługujących w ramach 
innych promocji.  

4. Eko Pakiet może być wykorzystany przez trzy kolejne Okresy rozliczeniowe, począwszy od okresu w którym został aktywowany. 
Nie wykorzystany Eko Pakiet nie przechodzi na kolejne Okresy rozliczeniowe oraz nie podlega zamianie lub zwrotowi w innej 
formie. 

5. W przypadku, gdy osoba korzystająca z Promocji nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy o 
świadczenie usług objętej Promocją, traci możliwość korzystania z niniejszej Promocji, co nie wyłącza prawa Cyfrowego Polsatu 
do skorzystania z innych środków, przewidzianych umową o świadczenie usług. 
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§ 3 Postanowienia końcowe 
1. W zakresie nieokreślonym niniejszym Regulaminem Promocji, znajdują zastosowanie postanowienia obowiązującego 

Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez Cyfrowy Polsat S.A. dla Abonentów oraz 
obowiązującego Abonenta Cennika usług telekomunikacyjnych.  

2. Aktualny Regulamin Promocji oraz informacje o zmianie lub zakończeniu Promocji będą dostępne dla Abonentów na stronie 
www.cyfrowypolsat.pl. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji lub odwołania Promocji, z 
zastrzeżeniem zachowania przez Abonentów praw nabytych wynikających z przystąpienia do Promocji. 

3. Promocja nie wyłącza prawa Abonenta do skorzystania z innych promocji lub usług świadczonych przez Cyfrowy Polsat, chyba 
że co innego wynika z warunków tych promocji lub usług. 


