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Regulamin Promocji „#zostańwdomu 10GB w Cyfrowym Polsacie”  
Wersja z dnia 06.04.2020 r. 

 

§ 1 Zasady ogólne 
1. Niniejszy Regulamin Promocji „#zostańwdomu 10GB w Cyfrowym Polsacie” określa zasady aktywacji pakietów jednorazowych (dalej: „Regulamin Promocji”). 

2. Promocja „#zostańwdomu 10GB w Cyfrowym Polsacie” 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 („Cyfrowy Polsat”). 

3. Promocja obowiązuje od dnia 31.03.2020 do 30.04.2020 r. z możliwością przedłużenia przez Cyfrowy Polsat. 

4. Promocja „#zostańwdomu 10GB w Cyfrowym Polsacie” (dalej „Promocja”) przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób 

prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (dalej „Abonenci”), którzy  w okresie obowiązywania Promocji posiadają lub zawarą z Cyfrowym 

Polsatem pisemną umowę na usługę telekomunikacyjną dostępu do Internetu (dalej „Umowa o usługę Internet”) w taryfie Cyfrowy Polsat Internet LTE oraz Power LTE 2.0. 

5. 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. 4 niniejszego Regulaminu, otrzymuje możliwość aktywowania jednorazowego pakietu danych (dalej:  „Pakiet 

10GB”) na następujących warunkach: 

Pakiet 10GB Opłata za Pakiet 10GB 

10 GB 0 zł 

 

2. Pakiet 10GB zostanie włączony nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia aktywacji przez Abonenta i będzie aktywny do końca pełnego Okresu rozliczeniowego 

następującego po aktywacji. Nie wykorzystany Pakiet nie przechodzi na kolejne Okresy rozliczeniowe oraz nie podlega zamianie lub zwrotowi w innej formie.  

3. Dane z Pakietu 10GB wykorzystywane są zawsze w pierwszej kolejności. 

4. Abonent może aktywować Pakiet 10GB tylko raz w trakcie trwania Umowy o usługę Internet. Zlecenie aktywacji Pakietu 10GB  Klient może złożyć poprzez kontakt teleoniczny 

z COK oraz za pomocą ICOK. 

5. Pakiet 10GB nie może być dezaktywowany. 

 

§ 3 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 Abonenta Regulaminu Promocji. 

3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.cyfrowypolsat.pl  

mailto:kontakt@cyfrowypolsat.pl
http://www.cyfrowypolsat.pl/

