Regulamin Promocji „Cyfrowy Polsat Internet LTE z tabletem w sprzedaży przez www”
Wersja z dnia 28.06.2018 r.
§ 1 Zasady ogólne
1.

5.

Niniejszy Regulamin Promocji „Cyfrowy Polsat Internet LTE z tabletem w sprzedaży przez www” (dalej „Regulamin Promocji”) określa warunki promocyjnego udostępnienia
Modemów, Routerów, Modemów z Routerem i aktywacji oraz świadczenia na rzecz Abonentów usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu i związanych z
nimi usług dodatkowych (dalej „Usługi”) 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 (dalej
„Cyfrowy Polsat”).
Z niniejszej Promocji „Cyfrowy Polsat Internet LTE z tabletem w sprzedaży przez www” (dalej „Promocja”) na warunkach określonych w Regulaminie Promocji mogą
skorzystać osoby fizyczne (dalej „Abonenci”), które w okresie obowiązywania Promocji będą zawierać z Cyfrowym Polsatem Umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu w formie pisemnej w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu (dalej „Umowa”), zgodnie z
obowiązującym Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez Cyfrowy Polsat dla Abonentów (dalej „Regulamin świadczenia Usług”).
Promocja obowiązuje od dnia 28.06.2018 r. do odwołania lub do wyczerpania zapasów Modemów/Routerów/Modemów z Routerem lub kart SIM. Cyfrowy Polsat zastrzega
sobie prawo do odwołania Promocji w każdym czasie bez podawania przyczyn, przy czym odwołanie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez uczestników Promocji przed
dniem jej odwołania.
W celu skorzystania z Promocji konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) Przedłożenie dokumentów wymaganych przez Cyfrowy Polsat do zawarcia Umowy oraz wyrażenie zgody na sporządzenie i przechowywanie przez Cyfrowy Polsat
kserokopii tychże dokumentów;
b) Pozytywna ocena wiarygodności płatniczej osoby ubiegającej się o zawarcie Umowy;
c) Brak zaległości płatniczych wobec Cyfrowego Polsatu;
d) Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu.
W ramach Promocji osoba spełniająca warunki opisane w § 1 ust. 2 oraz w § 1 ust. 4, otrzymuje możliwość zakupu sprzętu lub zestawu sprzętów na raty w promocyjnej cenie.

1.

Abonent w ramach Promocji ma możliwość zawarcia Umowy na następujących warunkach:

2.

3.
4.

§ 2 Opis Promocji

dla nowych Abonentów, którzy spełniają
warunków wiarygodności płatniczej 2) 3)
Konfiguracje sprzętu 1)

Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 32GB LTE
Huawei MediaPad T3 8 LTE
Huawei MediaPad T3 10 LTE
Tablet Huawei MediaPad T3 10 WiFi
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cena
niepromocyjna
zestawu

1 220 zł
820 zł
1 200 zł
610 zł

Cena promocyjna
rozkładana na 24 lub
36 rat 4)

Opłata początkowa

1 188 zł
648 zł
792 zł
576 zł

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

dla nowych Abonentów lub obecnych Abonentów,
którzy nie spełniają warunków wiarygodności
płatniczej 3) 4)
Cena promocyjna
(Suma Opłaty
początkowej i
Opłata początkowa
pozostałej kwoty
rozkładanej na 24, 36
rat 5) 6)
1 188 zł
99 zł
648 zł
49 zł
792 zł
79 zł
576 zł
49 zł

Modele oraz konfiguracje sprzętu dostępne w ofercie mogą ulec zmianie. Ceny zawierają podatek VAT. Zestawy dostępne tylko w ramach Promocji.
Nowy Abonent to taki, który w chwili zakupu nie jest stroną, innej niż zawierana w niniejszej Promocji, pisemnej umowy o świadczenie usług przez Cyfrowy Polsat.
Abonent wiarygodny płatniczo to taki, który na podstawie umowy o świadczenie usług przez Cyfrowy Polsat, wpłacił kwotę co najmniej 500 zł lub opłacił co najmniej 12 faktur VAT, za okresy
rozliczeniowe poprzedzające bezpośrednio okres w którym dokonano zakupu
Ilość rat nie uwzględnia Opłaty początkowej, która stanowi pierwszą ratę płatną przy zawarciu Umowy.
Ilość rat nie uwzględnia Opłaty początkowej, która stanowi pierwszą ratę płatną przy zawarciu Umowy.
Cena zakupu Tableta lub Tabletów rozkładana na 24 lub 36 rat

§ 3 Sprzedaż na raty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Abonenci którzy skorzystają z niniejszej Promocji mają prawo zakupu na raty sprzętu do odbioru Usług w cenie płatnej w ratach, bez naliczania odsetek z tytułu sprzedaży na
raty.
Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży aż do uiszczenia ich ceny w całości.
Z chwilą wydania urządzenia Sprzęt/Sprzętów, odpowiedzialność z tytułu jego uszkodzenia lub utraty przechodzi na Abonenta.
Rodzaj sprzętu oraz ilość rat zależy od wyboru Abonenta, którego Abonent dokonuje w ramach określonych przez Cyfrowy Polsat, w niniejszym Regulaminie.
Pierwsza rata stanowi opłatę początkową, która jest płatna przy zawarciu Umowy o świadczenie Usług (dalej „Opłata początkowa”). Wysokość pozostałych rat zależy od ceny
sprzętu po odliczeniu Opłaty początkowej oraz ilości rat dostępnych w danej ofercie.
Kwoty poszczególnych rat, terminy płatności oraz numer rachunku bankowego do wpłat określa harmonogram spłaty rat (dalej „Harmonogram”), który Abonent otrzymuje w
chwili zawarcia Umowy o świadczenia Usług.
Abonent który zakupił sprzęt w ramach niniejszej Promocji zobowiązany jest do terminowej wpłaty wszystkich rat zgodnie z Harmonogramem.
Abonent jest uprawniony do spłat jednej lub kliku rat przed terminem płatności, z tym że w takim przypadku zobowiązany jest powiadomić o tym Cyfrowy Polsat w formie
pisemnej na adres Cyfrowego Polsatu (ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa) lub telefonicznie na numer Centrum Obsługi Klienta lub poprzez formularz kontaktowy w
Internetowym Centrum Obsługi Klienta (ICOK).
Szczegółowe warunki sprzedaży na raty określa Umowa o świadczenie Usług.
Centrum Obsługi Klienta • z telefonu stacjonarnego: tel. 801 080 808 • z telefonu komórkowego: tel. 699 002 222 • 22 212 72 22 • fax 22 356 66 77 (opłata wg taryfy operatora)
e-mail: kontakt@cyfrowypolsat.pl
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000010078, NIP: 796-18-10-732, REGON: 670925160, kapitał zakładowy 25.581.840,64 zł w pełni wpłacony.
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10. W przypadku, gdy wpłata dokonana przez Abonenta w danym Okresie Rozliczeniowym jest niższa niż suma wymagalnych należności z tytułu rat i opłat za Usługi, wpłata
zostanie w pierwszej kolejności rozliczeniona na należności z tytułu rat.

§ 4 Postanowienia końcowe
1.
2.

3.

Abonent korzystający z niniejszej Promocji nie jest uprawniony do skorzystania z oferty „Internet na próbę”.
Cyfrowy Polsat może uzależnić zawarcie umowy na warunkach niniejszej promocji od złożenia przez Abonenta Kaucji, o której mowa w par. 13 Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych Dostępu do Internetu przez Cyfrowy Polsat S.A. w kwocie określonej poniżej:
a) 300 zł - w przypadku określonym w ust. 1 lit. e w stopniu niskim,
b) 760 zł - w przypadku określonym w ust. 1 lit. a, b, c, d, f, g oraz e w stopniu średnim,
c) 7600 zł - w przypadku określonym w ust. 1 lit. b oraz e w stopniu wysokim lub w przypadku naruszenia więcej niż jednej przyczyny.
W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, w tym w zakresie definicji pojęć pisanych wielką literą, a niezdefiniowanych odmiennie w Regulaminie promocji,
zastosowanie znajdują postanowienia obowiązującego Regulaminu świadczenia Usług oraz Regulaminów z grupy Cyfrowy Polsat Internet LTE w sprzedaży na odległość.

Centrum Obsługi Klienta • z telefonu stacjonarnego: tel. 801 080 808 • z telefonu komórkowego: tel. 699 002 222 • 22 212 72 22 • fax 22 356 66 77 (opłata wg taryfy operatora)
e-mail: kontakt@cyfrowypolsat.pl
Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000010078, NIP: 796-18-10-732, REGON: 670925160, kapitał zakładowy 25.581.840,64 zł w pełni wpłacony.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Do Regulaminu Promocji „Cyfrowy Polsat Internet LTE z tabletem w sprzedaży przez www”.
Lista Tabletów oraz Routerów dostępnych w Promocji „Cyfrowy Polsat Internet LTE z tabletem w sprzedaży przez www” wraz z opisem wszystkich elementów przekazanych w
chwili zakupu.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
4.

a)
b)
c)
d)
e)

Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 32GB LTE
Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 32GB LTE
Ładowarka
Kabel micro USB
Skrócona instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
Tablet Huawei MediaPad T3 8 LTE
Tablet Huawei MediaPad T3 8 LTE
Ładowarka
Kabel USB
Pzyrząd do otwierania gniazda SIM
Skrocona instrukcja obsługi
Karta gwarancyjn
Tablet Huawei MediaPad T3 10 LTE
Tablet Huawei MediaPad T3 10 LTE
Ładowarka
Kabel USB
Pzyrząd do otwierania gniazda SIM
Skrocona instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
Tablet Huawei MediaPad T3 10 WiFi
Tablet Huawei MediaPad T3 10 WiFi
Ładowarka
Kabel micro USB
Skrócona instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna

Centrum Obsługi Klienta • z telefonu stacjonarnego: tel. 801 080 808 • z telefonu komórkowego: tel. 699 002 222 • 22 212 72 22 • fax 22 356 66 77 (opłata wg taryfy operatora)
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