


I. W Promocji otrzymujesz 

1. Ulgę na usługę komórkową Pakiet Comfort, 
2. Dodatkowy, comiesięczny pakiet danych GB do 31.12.2020 r., 
3. Obniżoną opłatę aktywacyjną. 
4. Możliwość dokupienia routera Alcatel Link Zone 4G CAT4 w promocyjnej cenie 189 zł.  
  
II. Twoje opłaty abonamentowe 

Kategoria Usługa 
Okres 

Zobowiązania 

Opłata 
abonamentowa bez 

Promocji 

Opłata 
abonamentowa w 

Promocji 

Miesięczna wartość 
ulgi 

Łączna wartość ulgi 
w Okresie 

Zobowiązania 

Usługi 
komórkowe 

Pakiet 
Comfort 24 mies. 90,00 zł 

od 1 do 3 mies. 0,00 zł 
| od 4 mies. 34,99 zł 

od 1 do 3 mies. 90,00 
zł | od 4 mies. 55,01 zł 1 425,21 zł 

 

 
III. Opłaty jednorazowe 

Usługa Cennik Cena promocyjna Ulga 
AKTYWACJA 49,90 zł 0 zł 49,90 zł 

  
 

IV. Dla kogo 

1. Promocja jest przeznaczona dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych („Uczestnicy Promocji”), które łącznie  
spełniają następujące warunki: 
a. na dzień Przystąpienia do Promocji są lub stają się Abonentami co najmniej jednej Usługi stacjonarnej UPC 
świadczonej na podstawie umowy zawartej z Organizatorem Promocji i stają się Abonentami Usług objętych niniejszą 
Promocją, 
b. nie są Abonentami Usługi Komórkowej Organizatora Promocji, 
c. nie zalegają względem Organizatora Promocji z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu, 
d. przystępują do Promocji w celach nie związanych z działalnością gospodarczą.  
2. Klient może zakupić tylko jedną usługę na warunkach niniejszej Promocji. 
 
V. Kiedy możesz przystąpić do Promocji 

1. Promocja trwa od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 7 czerwca 2020 roku lub do odwołania. W odniesieniu do 
urządzeń Promocja obowiązuje we wskazanym wyżej terminie lub do wyczerpania stanów magazynowych.  
2. Promocja jest organizowana i prowadzona przez Organizatora Promocji na obszarach Sieci, na których 
Organizator Promocji świadczy Usługi objęte niniejszą Promocją. 
3. Promocja ograniczona czasowo i terytorialnie i w dedykowanych kanałach sprzedaży. 
  
VI. Dodatkowe postanowienia   

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Promocji Uczestnik Promocji ponosi opłaty za świadczoną 
Usługę komórkową oraz Usługi dodatkowe zgodnie z Cennikiem. 
2. Cena Usług objętych niniejszą Promocją obowiązuje tak długo jak Abonent korzysta z co najmniej jednej Usługi 
stacjonarnej od Organizatora Promocji. W przypadku zakończenia korzystania przez Abonenta z ostatniej Usługi 
stacjonarnej Organizatora Promocji (nabytej przez Abonenta przed przystąpieniem do niniejszej Promocji, wraz z 
przystąpieniem do niniejszej Promocji lub po przystąpieniu do niniejszej promocji), ulgi wskazane w pkt. II Twoje 
opłaty abonamentowe nie będą nadal stosowane. Od dnia rozwiązania Umowy Abonenckiej na ostatnią z Usług 
stacjonarnych Opłata Abonamentowa za świadczoną Usługę Komórkową będzie równa opłacie Abonamentowej za 
tę Usługę bez Promocji. 
3. Warunkiem przyznania korzyści określonych w pkt. II Twoje opłaty abonamentowe jest zobowiązanie się 
Uczestnika Promocji do pozostania Abonentem Organizatora Promocji w zakresie Usług objętych Promocją przez  
24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące, licząc od daty rozpoczęcia świadczenia Usług na warunkach Promocji 
(„Okres Zobowiązania”). 
4. W przypadku wypowiedzenia umowy w zakresie świadczenia Usługi w Okresie Zobowiązania, do uregulowania 
pozostanie kwota w wysokości łącznej wartości ulgi przyznanej w Okresie Zobowiązania określona w pkt. II Twoje 
opłaty abonamentowe pomniejszona proporcjonalnie o okres od dnia aktywacji Usługi do dnia rozwiązania umowy. 

Warunki Promocji ‘Usługi komórkowe Comfort z opcją 
routera CAT4 (2020-1) 

stanowiące część Umowy Abonenckiej 
 

 




5. Po upływie Okresu Zobowiązania ulgi wskazane w pkt. II Twoje opłaty abonamentowe będą nadal stosowane o ile 
Abonent będzie korzystał z usług Organizatora Promocji co najmniej w takim zakresie, jak w trakcie Okresu 
Zobowiązania. Dostawca Usług uprawniony jest jednakże do zmiany ich wysokości zgodnie z zasadami 
przewidzianymi w Ogólnych Warunkach Umowy Abonenckiej. 
6. Dostawca Usług uprawniony jest do zmiany wysokości opłat zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ogólnych 
Warunkach Umowy Abonenckiej. 
7. Abonent, nie później niż do dnia wejścia w życie zmian Umowy Abonenckiej, Regulaminu lub Cennika, w zakresie 
świadczenia usługi telefonii komórkowej lub telefonii stacjonarnej, w sytuacji gdy przynajmniej jedna z tych usług 
świadczona jest w Okresie Zobowiązania, może doręczyć Dostawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu 
Umowy Abonenckiej w zakresie świadczenia usługi telefonii komórkowej oraz telefonii stacjonarnej z powodu braku 
akceptacji zmian Umowy Abonenckiej, Regulaminu lub Cennika. W przypadku doręczenia takiego oświadczenia 
Umowa Abonencka w zakresie świadczenia usługi telefonii komórkowej oraz usługi telefonii stacjonarnej ulegnie 
rozwiązaniu w dniu poprzedzającym zmianę Cennika, Umowy Abonenckiej lub Regulaminu.  
8. W przypadku zmian Umowy Abonenckiej lub Regulaminu bądź zmian Cennika polegających na podwyższeniu cen 
oraz wypowiedzenia Umowy Abonenckiej przez Abonenta w związku ze skorzystaniem przez Abonenta z 
uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 przed upływem Okresu Zobowiązania, Dostawcy usług nie przysługuje zwrot 
ulgi - chyba że zmiana ta wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub wynika z Decyzji Prezesa UKE, o której 
mowa w art. 63 ust. 2a Ustawy. 
9. Informacje dotyczące ilości danych do wykorzystania przez Abonenta w roamingu UE znajdują się w dokumencie 
Limity Danych w UE udostępnionym na stronie www Organizatora Promocji. Limit danych w UE jest dostępny po 3 
pierwszych miesiącach korzystania z Usługi objętej Promocją. 
10. Standardowy pakiet danych dla pakietu Comfort wynosi 20 GB. Na warunkach niniejszej Promocji, Abonent 
otrzymuje dodatkowy, comiesięczny pakiet 30 GB dla Pakietu Comfort – do 31.12.2020 r., w rezultacie łączny 
miesięczny pakiet danych dla tego Pakietu wynosi 50 GB, po 31.12.2020 r. miesięczny pakiet danych będzie wynosił 
20 GB. 
11. Pakiet będzie przyznawany co miesiąc do dnia 31.12.2020 r., po tym czasie przywrócony zostanie standardowy 
pakiet GB. 
12. Pakiety danych w ramach abonamentu odnawiają się cyklicznie wraz z nowym Okresem Rozliczeniowym. 
Niewykorzystane w bieżącym Okresie Rozliczeniowym Pakiety przepadają, tzn. nie można ich wykorzystać w 
kolejnym Okresie Rozliczeniowym i nie podlegają żadnej formie zwrotu. 
13. Dodatkowy pakiet GB nie wpływa na cenę pakietu usług komórkowych oraz Limit danych w UE. 
14. W Okresie Zobowiązania Klient nie ma możliwości zmiany Pakietu Taryfowego dla Usługi Komórkowej. 
15. W ramach niniejszej Promocji Uczestnik Promocji otrzymuje możliwość zakupu routera Alcatel Link Zone 4G 
CAT4 w cenie 189 zł. Cena tego urządzenia obowiązuje przy jednoczesnym zakupie pakietu Comfort w ramach 
niniejszej Promocji. Cena uwzględnia rabat promocyjny w wysokości 10 zł, który zastępuje Rabat dla Abonentów 
wynikający z Cennika urządzeń.  
16. Umowa sprzedaży Urządzenia jest Dodatkową Umową sprzedaży, do Umowy Abonenckiej, a skutki odstąpienia 
od Umowy Abonenckiej bądź jej nie zawarcia są określone w Umowie sprzedaży urządzenia z zastrzeżeniem iż w 
sytuacji odstąpienia bądź nie zawarcia Umowy Abonenckiej na warunkach niniejszej Promocji Kupujący jest 
zobligowany zwrócić pełną wartość rabatu promocyjnego o którym mowa w ppkt. 15.  
 
VII. Definicje 

Cennik Cennik usług komórkowych, a w zakresie nieuregulowanym niniejszym cennikiem - Cennik świadczenia usług przez 
UPC Polska Sp. z o.o. 

Organizator promocji 
 

Spółka UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000273136, NIP 526-24-61-791, Regon: 016308978, kapitał zakładowy 
709 959 500 zł. 

Promocja Kampania promocyjna prowadzona przez Organizatora Promocji pod hasłem „Usługi komórkowe Comfort z opcją 
routera CAT4 (2020-1)”, na warunkach i w terminach określonych w Regulaminie obejmująca sprzedaż Usług 
będących przedmiotem promocji. 

Przystąpienie do Promocji Data zawarcia Umowy Abonenckiej przez Uczestnika na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie 

Regulamin Niniejsze Warunki Promocji 

Opłata Abonamentowa 
bez Promocji 

Stawka comiesięcznych należności Abonenta wobec Dostawcy Usług zgodna z Cennikiem usług UPC ważnym na 
dzień Przystąpienia do Promocji. 

 
 
 





VIII. Postanowienia końcowe  

1.Pojęcia pisane dużą literą niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone w Regulaminie 
szczegółowym świadczenia usług komórkowych przez UPC Polska Sp. z o.o. lub w Regulaminie Świadczenia Usług 
przez UPC Polska Sp. z o.o.  
2.W zakresie nie objętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu szczegółowego 
świadczenia usług komórkowych przez UPC Polska Sp. z o. o. oraz uzupełniająco postanowienia Regulaminu 
Świadczenia Usług przez UPC Polska Sp. z o.o. 
 
 

Warszawa, dnia 01.06.2020 
 


