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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, GIOŚ – E0001824WZBW 

Kapitał zakładowy 13.934.113,44 zł w pełni wpłacony  

Regulamin Promocji „Regulamin Promocji „Regulamin Promocji „Regulamin Promocji „Plan ZeroPlan ZeroPlan ZeroPlan Zero” z dnia ” z dnia ” z dnia ” z dnia 27 lutego 201327 lutego 201327 lutego 201327 lutego 2013    r.r.r.r.    

obowiązuje odobowiązuje odobowiązuje odobowiązuje od    27.02.2013 r. do 3027.02.2013 r. do 3027.02.2013 r. do 3027.02.2013 r. do 30....09.201309.201309.201309.2013    r. lub do odwołaniar. lub do odwołaniar. lub do odwołaniar. lub do odwołania    

    
§ 1 Zasady ogólne§ 1 Zasady ogólne§ 1 Zasady ogólne§ 1 Zasady ogólne    

    
1. Niniejszy Regulamin Promocji „Plan Zero” z dnia 27.02.2013 r. (dalej „Regulamin Promocji”) określa warunki promocyjnej 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: 13 934 113,44 złotych wpłacony w całości (dalej 
„Cyfrowy Polsat”).  

2. Z niniejszej Promocji „Plan Zero” (dalej „Promocja”) na warunkach określonych w Regulaminie Promocji mogą skorzystać osoby 
fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (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 (dalej „Umowa”), zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych 
dostępu do Internetu przez Cyfrowy Polsat dla Abonentów (dalej „Regulamin świadczenia Usług”).   

3. Promocja jest przeznaczona dla osób, które posiadają własny sprzęt do odbioru mobilnego Internetu i chcą skorzystać z usługi 
dostępu do Internetu świadczonej przez Cyfrowy Polsat na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie Promocji.  

4. Promocja obowiązuje od dnia 27.02.2013 r. do 30.09.2013 r. albo do odwołania lub do wyczerpania zapasów 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.  

    
§ 2 Opis Promocji§ 2 Opis Promocji§ 2 Opis Promocji§ 2 Opis Promocji    

    
1. 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) Zawarcie Umowy na czas nieokreślony; 
e) Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu; 
f) Wyrażenie zgody na wystawianie oraz przesyłanie drogą elektroniczną przez Cyfrowy Polsat obrazu dokumentów 

rozliczeniowych lub faktur w formie elektronicznej.  
 
2. Abonent w ramach Promocji ma możliwość zawarcia Umowy na następujących warunkach: 

Oferta promocyjna Oferta promocyjna Oferta promocyjna Oferta promocyjna     

Opłata abonamentowa z VAT („Plan Zero”) 0 zł  

Opłata aktywacyjna z VAT 19 zł  

Opłata za pakiet danych 1 GB 1) 20 zł 

Okres umowy czas nieokreślony 
1) Opłata zostanie naliczona w momencie zainicjowania pierwszego połączenia z Internetem w danym okresie rozliczeniowym w godzinach 00:00 – 24:00 lub 

w przypadku zainicjowania pierwszego połączenia po wykorzystaniu pakietu 1 GB, lub w przypadku zainicjowania pierwszego połączenia po utracie ważności 
środków z pakietu 1 GB.  

 

3. W ramach Promocji Abonent otrzymuje stały dostęp do usługi Internetowej. Opłaty naliczane są z góry dopiero w momencie 
zainicjowania połączenia internetowego. Zainicjowanie pierwszego połączenia w danym okresie rozliczeniowym powoduje naliczenie 
opłaty 20 zł z VAT. W ramach opłaty Abonent otrzymuje pakiet 1 GB danych dostępny przez całą dobę i ważny przez 60 dni. Pakiet 
danych może być wykorzystany tylko w Okresach rozliczeniowych, na które został przyznany i nie przechodzi na kolejne Okresy 
rozliczeniowe oraz nie uprawnia Abonenta do wypłaty jego równowartości. 

4. Kolejna opłata za pakiet danych zostanie naliczona dopiero po wykorzystaniu wcześniej przydzielonego pakietu danych lub po utracie 
ważności środków. 
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5. W jednym okresie rozliczeniowym Abonent ma możliwość wykorzystania maksymalnie 2 lub 3 lub 5 pakietów danych po 1 GB w 
zależności od wyboru limitu dokonanego przy zawarciu Umowy. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać 
wyłączony na żądanie Abonenta w dowolnym momencie Okresu rozliczeniowego bądź zmieniony z nowym Okresem rozliczeniowym. 
Po wykorzystaniu ustalonego limitu następuje całkowita blokada dostępu do Usługi. 

6. Migracja z taryfy Plan Zero do innych ofert lub planów taryfowych jest niedostępna.  
7. Abonent zawierający Umowę, przez cały okres Umowy, obowiązany jest do terminowego uiszczania należności na rzecz Cyfrowego 

Polsatu. 
8. W przypadku, gdy Abonent nie korzysta z usługi przez 6 miesięcy Cyfrowy Polsat dopuszcza możliwość rozwiązania Umowy. 
9. Nieprawidłowe działanie sprzętu Abonenta oraz brak kompatybilności oprogramowania lub sprzętu używanego przez Abonenta 

może powodować zakłócenia lub brak możliwości korzystania z Usługi. Szczegółowe parametry techniczne wymagane do 
skorzystania z usług telekomunikacyjnych dostępne na www.cyfrowypolsat.pl. 

10. Cyfrowy Polsat świadczy Usługę w zakresie istniejących możliwości technicznych. Zasięg w Sieci Cyfrowego Polsatu oraz prędkość 
transmisji danych uzależnione są od wielu czynników. Najistotniejszymi są uwarunkowania geograficzne i urbanistyczne (np.: wysokie 
budynki wokoło, ukształtowanie terenu), warunki atmosferyczne oraz techniczne (np. odległość od najbliższego nadajnika, aktualne 
obciążenie stacji nadawczych), a także parametry techniczne Urządzenia, z którego Abonent korzysta. Z uwagi na zmienność 
naturalnych warunków propagacji fal radiowych, zależność od typu zabudowy, rozbudowę Sieci Cyfrowego Polsatu oraz okoliczność, 
iż Sieć Cyfrowego Polsatu jest współdzielona przez Abonentów, zasięg oraz prędkość transmisji danych mogą ulegać zmianom. 
 

§ 3§ 3§ 3§ 3    Postanowienia końcowePostanowienia końcowePostanowienia końcowePostanowienia 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 ramach Promocji Plan Zero niedostępna jest Promocja Internet na próbę oraz Promocja Więcej danych z telewizją w Cyfrowym 
Polsacie. 

3. 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 oraz obowiązującego Cennika usług 
telekomunikacyjnych w ofercie Plan Zero w Cyfrowym Polsacie. 


