
 
I. W Ofercie otrzymujesz 

Przedmiotem Pakietu wsparcia (dalej ‘Oferta’) jest nieodpłatne świadczenie Usług wymienionych w pkt. II i III  
przez czas określony 6 miesięcy z możliwością swobodnej rezygnacji w dowolnym momencie. 
 
 
II. Twoje opłaty abonamentowe 

Przy zakupie Usługi Internetowej razem z Usługą Telewizyjną Pakiet Horizon Max: 

Kategoria Nazwa Usługi Okres 
Zobowiązania 

Opłata 
abonamentowa 

poza Ofertą 

Opłata 
abonamentowa w 

Ofercie 

Miesięczna wartość 
ulgi 

Łączna wartość 
ulgi w Okresie 
Zobowiązania 

Telewizja 
cyfrowa 

PAKIET HORIZON 
MAX 

Brak 111,00 zł od 1 mies. 0,00 zł od 1 mies. 111,00 zł n/d 

 USŁUGA UPC TV GO Brak 4,99 zł od 1 mies. 0,00 zł od 1 mies. 4,99 zł n/d 

Internet 
stacjonarny 

INTERNET 
ŚWIATŁOWODOWY 
DO 300 MB/S 

Brak 200,00 zł od 1 mies. 0,00 zł od 1 mies. 200,00 zł n/d 

 

 
III. Opłaty jednorazowe 
 

Usługa Cennik Cena w Ofercie Ulga 

INSTALACJA USŁUGI 100,00 zł 0,00 zł 100,00 zł 

 

 
IV. Dla kogo 
1. Oferta jest przeznaczona dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych („Uczestnicy Oferty”), które łącznie spełniają następujące warunki:  
a. są obywatelami Ukrainy przybyłymi na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 23.02.2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy 
albo są właścicielem lokalu użyczanego w całości na rzecz obywatela Ukrainy, który przybył na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 23.02.2022 r 
w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, 
b. w okresie 1 (słownie: jednego) miesiąca przed Przystąpieniem do Oferty nie były Abonentami Organizatora Oferty w zakresie jakiejkolwiek z 
Usług 
c. nie zalegają względem Organizatora Oferty (z uwzględnieniem jej poprzedników prawnych) z płatnościami z jakiegokolwiek tytułu, 
d. przystępują do Oferty w celach nie związanych z działalnością gospodarczą. 
2. Usługi objęte niniejszą Ofertą mogą być świadczone wyłącznie w lokalach, znajdujących się na obszarze Sieci Dostawcy Usług, z 
wykluczeniem Sieci OSD oraz Sieci GPON. 
3. Usługi objęte niniejszą Ofertą mogą być świadczone wyłącznie w lokalach, w których w okresie 30 (słownie: trzydziestu) dni przed 
Przystąpieniem Uczestnika do Oferty nie było świadczonej Usługi Internetowej lub Telewizyjnej Organizatora Oferty. 
4. Uczestnik Oferty zobowiązuje się udostępnić na wniosek Organizatora Oferty dokument stwierdzający uprawnienia do przystąpienia do 
niniejszej Oferty potwierdzający spełnienie powyższych warunków poprzez: 
a. złożenie stosownych oświadczeń podczas zamawiania Oferty, 
b. okazania (także w trakcie świadczenia Usługi w oparciu o niniejszą Ofertę), ważnego w dniu złożenia zamówienia dokumentu 
potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie (np. Paszport albo Dowód Osobisty). 
5. Klient może skorzystać z usługi na warunkach niniejszej Oferty tylko raz. 

 
V. Kiedy możesz przystąpić do Oferty 
1. Oferta obowiązuje od dnia 2022-03-04 do 2022-05-31 r. lub do odwołania. 
2. Oferta jest organizowana i prowadzony przez Organizatora Oferty na tych obszarach, na których Organizator Oferty świadczy Usługi objęte 
niniejszą Ofertą.  
3. Oferta ograniczona czasowo i terytorialnie, dostępna na stronie www.upc.pl/pakiety/dla-ukrainy . 
 

VI. Szczegóły Oferty 
1. Oferta polega na nieodpłatnym udostępnieniu Usługi Internetowej 300 Mb/s wraz z Usługą Telewizyjną Pakiet Horizon Max w ramach 
Umowy zawartej na czas określony 6 (słownie sześciu) miesięcy.  
2. Abonent może zrezygnować z zestawu Usług w każdej chwili w okresie obowiązywania Umowy, wypowiadając Umowę Abonencką zgodnie 
z zasadami określonymi w Umowie Abonenckiej z zastrzeżeniem, iż okres wypowiedzenia nie wydłuży czasu trwania Umowy (6 miesięcy). 
3. Usługa będzie aktywna przez 6 miesięcy. Po tym czasie zostanie odłączona, a Abonent jest zobowiązany do zwrotu Sprzętu. Organizator 
Oferty zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu korzystania z Usługi. Informacja o przedłużeniu będzie udostępniona na  
www.upc.pl/pakiety/dla-ukrainy . 
4. Aby Usługa nie została odłączona, Abonent powinien skontaktować się z Organizatorem Oferty przed upływem 6 miesięcy od momentu 
zawarcia Umowy, nie później niż 7 dni przed końcem tego okresu w celu ustalenia nowych warunków promocyjnych, na których Usługa będzie 
dalej świadczona. 

Warunki Pakietu wsparcia ‘Internet 300 z TV Max dla 
Ukrainy (2022-1)' stanowiące część Umowy 

Abonenckiej 

http://www.upc.pl/pakiety/dla-ukrainy



5. Nie stosuje się postanowień § 8 Ogólnych Warunków Umowy Abonenckiej. 
6. Brak wykazania przez Abonenta spełniania kryteriów Oferty, oznacza utratę prawa do ulgi, o której mowa w pkt II Twoje opłaty 
abonamentowe, a Abonent zostanie obciążony za świadczoną usługę Opłatą abonamentową poza Ofertą od kolejnego Okresu 
Rozliczeniowego.  
7. Wszelkie opłaty dotyczące innych Usług świadczonych przez Organizatora Oferty będą naliczane zgodnie z Cennikiem, w tym opłaty za 
Usługę UPC NA ŻĄDANIE (VOD). 

 
 
VII. Definicje 

Organizator Oferty 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. 

Oferta Kampania realizowana w ramach wsparcia na rzecz obywateli Ukrainy, prowadzona przez Organizatora 
Oferty pod hasłem Pakiet wsparcia ‘Internet 300 z TV Max dla Ukrainy (2022-1), na warunkach i w terminach 
określonych w niniejszym Regulaminie obejmująca sprzedaż Usług będących przedmiotem Oferty. 

Przystąpienie do Oferty Data zawarcia Umowy Abonenckiej przez Uczestnika Oferty w czasie jej obowiązywania.  

Regulamin Niniejsze Warunki Oferty. 

Opłata abonamentowa 
poza Ofertą 

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

OSD Operator sieci dostępowej, przedsiębiorca telekomunikacyjny, partner techniczny Dostawcy usług, 
zapewniający na rzecz Dostawcy usług usługi hurtowego dostępu telekomunikacyjnego do Sieci poprzez 
dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej, na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji 
danych. 

GPON Sieć Dostawcy usług w standardzie gigabitowej pasywnej sieci optycznej. 

 
VIII. Postanowienia końcowe 
1. Pojęcia pisane dużą literą niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług przez 
UPC Polska Sp. z o.o. 
2. W zakresie nie objętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług przez UPC Polska 
Sp. z o.o. 
 

 
Warszawa, dnia 04.03.2022 


