
 
 



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 usługi dodatkowej „Dostęp do Internetu z publicznym dynamicznym lub statycznym adresem IP”  

z dnia 8 grudnia 2015 r. 

obowiązuje od 08.12.2015 r. do 31.12.2018 r. lub do odwołania 

 
1. Usługa „Dostęp do Internetu z publicznym dynamicznym lub statycznym adresem IP” (dalej „Usługa”), jest świadczona przez 

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”). 

2. Usługa dostępna jest od dnia 08.12.2015 r. do 31.12.2018 r. albo do odwołania. 
3. W ramach Usługi „Dostęp do Internetu z publicznym dynamicznym lub statycznym adresem IP” Abonent otrzymuje możliwość 

dostępu do Internetu z wykorzystaniem technologii pakietowej transmisji danych UMTS/ EDGE/ GPRS lub LTE/ UMTS/ EDGE/ 
GPRS z publicznym adresem IP w dwóch opcjach do wyboru: 

a) dynamicznym, w ramach połączeń z APN: internet.cp, 
b) statycznym, w ramach połączeń z APN internet.cp. 

4. Usługa jest dostępna dla wszystkich Abonentów w rozumieniu odpowiednio Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych 
Internetu przez Cyfrowy Polsat S.A, którzy posiadają modem, router lub tablet umożliwiający korzystanie z Usługi. 

5. Usługa jest dostępna po uprzedniej weryfikacji technicznej możliwości jej świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. Weryfikacji można 
dokonać poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta pod numerami 801080808, 222127222 lub 699002222 
(opłata zgodna z taryfą operatora). 

6. Opłata za aktywację Usługi jest wliczona w miesięczną opłatę za Usługę. 
7. Polecenie aktywacji Usługi Abonent może złożyć poprzez telefoniczny kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerami 

801080808, 222127222, 699002222 (opłata zgodna z taryfą operatora), lub za pośrednictwem ICOK (Internetowe Centrum 
Obsługi Klienta).  

8. Zlecenie aktywacji Usługi jest jednoznaczne ze zgodą na wyłączenie zapewnianej przez Cyfrowy Polsat zapory sieciowej, a tym 
samym zmniejszeniem poziomu bezpieczeństwa korzystania z Internetu i ryzykiem oraz koniecznością zastosowania przez 
Abonenta dodatkowych zabezpieczeń wskazanych w pkt. 15 i 16 poniżej. 

9. Wysokość miesięcznej opłaty za Usługę wynosi: 
a) 6,15 zł z VAT dla adresu IP publicznego dynamicznego, 
b) 18,45 zł z VAT dla adresu IP publicznego statycznego 

i jest doliczana do rachunku telefonicznego dla numeru, dla którego została aktywowana. 
10. Jeśli aktywacja Usługi nastąpi w trakcie trwania Okresu rozliczeniowego, opłata miesięczna za Usługę będzie proporcjonalna do 

liczby dni pozostałych do końca Okresu rozliczeniowego. 
11. Aktywacja Usługi następuje pod warunkiem akceptacji warunków Usługi określonych w Regulaminie. 
12. Usługa jest aktywna do momentu zgłoszenia przez Abonenta wniosku o dezaktywację. 
13. Polecenie dezaktywacji Usługi Abonent może złożyć poprzez telefoniczny kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerami 

801080808, 222127222, 699002222 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub za pomocą ICOK (Internetowe Centrum Obsługi 
Klienta). Dezaktywacja Usługi jest wliczona w miesięczną opłatę za Usługę. Usługa zostanie wyłączona z nowym Okresem 
rozliczeniowym Abonenta pod warunkiem, iż zgłoszenie nastąpi nie później niż 24 godziny przed końcem okresu rozliczeniowego 
Abonenta.  

14. Transfer danych (przesyłanych i odbieranych) w ramach Usługi rozliczany jest zgodnie z obowiązującą Abonenta taryfą. 
15. Cyfrowy Polsat informuje, iż konsekwencją korzystania z Internetu z użyciem publicznego IP może być wzrost zagrożenia atakiem  

wirusów jak i ingerencją osób trzecich. Cyfrowy Polsat zastrzega, iż Abonent jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych oraz 
oprogramowania zainstalowanego na komputerze Abonenta związanych z takimi atakami/ingerencją na terminale korzystające z 
APN internet.cp. Zaleca się wcześniejsze zabezpieczenie terminali (np. zaporą połączenia internetowego - ang. firewall). 

16. Cyfrowy Polsat informuje, iż konsekwencją korzystania z Internetu z użyciem publicznego IP jest możliwość inicjowania z sieci 
Internet ruchu przychodzącego do terminala, w szczególności ruchu niechcianego. Cyfrowy Polsat zastrzega, iż Abonent ponosi 
odpowiedzialność za zabezpieczenie terminali korzystających z APN internet.cp, przed pojawieniem się takiego niechcianego ruchu.  
Zaleca się wcześniejsze zabezpieczenie terminali (np. zaporą połączenia internetowego - ang. firewall). 

17. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych Internetu przez Cyfrowy Polsat S.A. 


