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Regulamin promocji „Ekstra SIM w Nowym Power LTE” z dnia 19.05.2015 r. 
obowiązuje od 19.05.2015 r. do 31.12.2018 r. lub do odwołania 

 
§ 1 Zasady ogólne 

1. Niniejszy Regulamin korzystania z promocyjnej usługi „Ekstra SIM w Nowym Power LTE” (dalej: „Regulamin”) określa warunki 
promocyjnej usługi „Ekstra SIM w Nowym Power LTE” (dalej: „Usługa”) świadczonej przez spółkę pod firmą 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 („Cyfrowy Polsat”). 

2. Promocja obowiązuje od dnia 19.05.2015 r. do 31.12.2018 r. albo do odwołania lub do wyczerpania zapasów kart SIM. 
3. Promocja „Ekstra SIM w Nowym Power LTE” (dalej „Promocja”) przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, osób 
prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (dalej „Abonenci”), którzy spełniają łącznie 
warunki, opisane w ust. a i b i c poniżej: 

a) brak zaległości płatniczych wobec Cyfrowego Polsatu; 
b) zawarcie pisemnej umowy na usługę telekomunikacyjną dostępu do Internetu (dalej „Umowa o usługę Internet”);  
c) posiadanie aktywnego Pakietu danych, min. 25 GB, w ramach Umowy o usługę Internet. 

4. Aktywacja Promocji następuje na podstawie formularza podpisanego przez Abonenta i uprawnionego przedstawiciela Cyfrowego 
Polsatu (dalej „Potwierdzenie Promocji”). Potwierdzenie Promocji stanowi integralną część Umowy na usługę telekomunikacyjną 
dostępu do Internetu, wskazaną w danym formularzu. Jedna Umowa o świadczenie usług Internetowych może być uwzględniona 
w więcej niż jednym Potwierdzeniu Promocji. 

5. Abonent jest uprawniony do korzystania z Promocji w okresie od przystąpienia do Promocji do końca Okresu Podstawowego 
określonego w danej Umowie na usługę telekomunikacyjną dostępu do Internetu, na której uruchomiono Promocję. 

6. Promocja ulega przedłużeniu na Okresy Dodatkowe lub na czas nieokreślony trwania Umowy o usługę Internet, na której została 
uruchomiona Promocja.  

7. W ramach niniejszej Promocji nie przysługuje prawo do zakupu Modemu i Routera po promocyjnej cenie. 
8. Przystąpienie lub odstąpienie od Promocji nie ma wpływu na obowiązki Cyfrowego Polsatu i Abonenta wynikające z Umowy na 

usługę telekomunikacyjną dostępu do Internetu. 
 

§ 2 Warunki Promocji 
1. W ramach Promocji, osoba spełniająca warunki opisane w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu otrzymuje możliwość dokupienia 

do 3 dodatkowych kart SIM, do zawartej Umowy na usługę telekomunikacyjną dostępu do Internetu (dalej „Kontrakt główny”), na 
następujących warunkach: 

Oferta promocyjna 

Opłata miesięczna1) 10 zł 

Oplata aktywacyjna1) 19 zł 

Pakiet danych brak 
1) Opłata naliczona za każdą z dodatkowych kart SIM. 

 

2. Dodatkowe karty SIM nie zawierają pakietu danych. Każda z kart (główna i dodatkowe) korzysta z jednego wspólnego Pakietu 
danych aktywowanego na Kontrakcie głównym, w części w której ten Pakiet jest przeznaczony do wykorzystania w zasięgu 
HSPA+ i LTE (z wyłączeniem części w zasięgu tylko LTE) zgodnie z opisem Pakietu w Regulaminie promocji, z której korzysta 
Abonent. Nie ma możliwości zdefiniowania, jaka część Pakietu może być wykorzystana przez poszczególne karty SIM. 

3. Opcja LTE bez limitu nie jest dostępna na dodatkowych kartach SIM.  
4. Usługi dodatkowe aktywowane na Kontrakcie głównym obowiązują również na dodatkowych kartach SIM, z zastrzeżeniem ust. 3 

powyżej. 
5. Na dodatkowych kartach SIM nie ma możliwości aktywacji usług dodatkowych.  
6. Po wykorzystaniu pakietów danych dostępnych w ramach Opłaty abonamentowej na Kontrakcie głównym, prędkość transmisji 

danych jest ograniczona do poziomu określonego w Cenniku Internet, chyba że Abonent posiada pakiety dodatkowe aktywowane 
w ramach innej oferty promocyjnej Cyfrowego Polsatu. 

7. Nieprawidłowe działanie sprzętu Abonenta oraz brak kompatybilności oprogramowania lub sprzętu używanego przez Abonenta 
może powodować zakłócenia lub brak możliwości korzystania z Usługi. Szczegółowe parametry techniczne wymagane do 
skorzystania z usług telekomunikacyjnych dostępne na www.cyfrowypolsat.pl. 
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8. Cyfrowy Polsat świadczy Usługę w zakresie istniejących możliwości technicznych. Zasięg w Sieci Cyfrowego Polsatu oraz 
prędkość transmisji danych uzależnione są od wielu czynników. Najistotniejszymi są uwarunkowania geograficzne i urbanistyczne 
(np.: wysokie budynki wokoło, ukształtowanie terenu), warunki atmosferyczne oraz techniczne (np. odległość od najbliższego 
nadajnika, aktualne obciążenie stacji nadawczych), a także parametry techniczne Urządzenia, z którego Abonent korzysta. Z 
uwagi na zmienność naturalnych warunków propagacji fal radiowych, zależność od typu zabudowy, rozbudowę Sieci Cyfrowego 
Polsatu oraz okoliczność, iż Sieć Cyfrowego Polsatu jest współdzielona przez Abonentów, zasięg oraz prędkość transmisji 
danych mogą ulegać zmianom. 

9. 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. 

 
§ 3 Zagubienie lub kradzież dodatkowej karty SIM 

1. Abonent zobowiązany jest chronić dodatkową kartę SIM przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zagubieniem lub kradzieżą. 
2. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie telefonicznie lub w inny sposób dopuszczony przez Cyfrowy Polsat poinformować 

Centrum Obsługi Klienta o zagubieniu lub kradzieży dodatkowej karty SIM. 
3. Cyfrowy Polsat niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zagubieniu lub kradzieży dodatkowej karty SIM zawiesza świadczenie 

wszelkich Usług.  
4. Cyfrowy Polsat dezaktywuje zagubioną lub skradzioną dodatkową kartę SIM i nie wydaje Abonentowi kolejnej dodatkowej karty 

SIM. Aby ponownie móc korzystać z usługi należy udać się do Autoryzowanego Punktu Sprzedaży celem zakupienia nowej 
dodatkowej karty SIM. 

5. Za skutki wynikające z używania przez osoby trzecie zagubionej lub skradzionej dodatkowej karty SIM do czasu, kiedy Abonent 
poinformuje Cyfrowy Polsat o jej zagubieniu lub kradzieży, oraz po terminie, w którym Abonent zobowiązany był potwierdzić 
pisemnie lub faksem informację o zagubieniu lub kradzieży dodatkowej karty SIM, jednakże informacji tej nie potwierdził, 
wyłączną odpowiedzialność ponosi Abonent. 

 
§ 4 Internet na próbę 

1. Cyfrowy Polsat dopuszcza rezygnację jedynie ze wszystkich kart SIM (głównej i dodatkowych) na zasadach określonych w 
Regulaminie Promocji właściwym dla Kontraktu głównego, przy czym opłaty wniesione za dodatkowe karty SIM nie podlegają 
zwrotowi. Prawo do skorzystania z Promocji Internet na Próbę wyłącznie w stosunku do dodatkowych kart SIM nie przysługuje. 

 
§ 5 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 szczególnych warunków świadczenia tych usług lub ofert promocyjnych. 

2. 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 obowiązującego Cennika 
usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Internet w Cyfrowym Polsacie oraz obowiązującego Regulaminu Promocji 
właściwego dla Kontraktu głównego. 


