Warunki Oferty - "Płatna telewizja naziemna dla nowych Klientów"
z dnia 14.07.2021 roku
§ 1 Zasady Ogólne
1. Warunki Oferty - "Płatna telewizja naziemna dla nowych Klientów" (dalej „WO”), które określają warunki:
a. świadczenia Usługi w zakresie zapewnienia dostępu do programów telewizyjnych i/lub radiowych drogą rozsiewczą naziemną w jakości cyfrowej (dalej „Usługi”);
b. promocyjnego dostępu do Usługi Płatnej Telewizji Naziemnej w Okresie Promocji,
c. promocyjnego dostępu do treści on-line i opcji dodatkowych za pośrednictwem Serwisu Polsat Box Go w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Serwisu
Polsat Box Go (dalej „Regulamin Serwisu”),
d. promocyjnego udostępnienia i aktywacji Dekoderów lub Dekoderów Mobilnych (dalej „Dekoder”);
przez spółkę pod firmą CYFROWY POLSAT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010078, której kapitał zakładowy wynosi:
25.581.840,64 złotych wpłacony w całości, o numerze NIP 796-18-10-732, o numerze REGON: 670925160 (dalej „Cyfrowy Polsat”).
2. Z niniejszej Oferty "Płatna telewizja naziemna dla nowych Klientów" (dalej „Oferta”) na warunkach określonych w WO mogą skorzystać Klienci, którzy w okresie
obowiązywania WO podpiszą Umowę Abonencką z Cyfrowym Polsatem i spełnią warunki opisane w § 3.
3. Oferta obowiązuje od 14.07.2022 roku do 31.12.2022 roku albo do odwołania. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do odwołania Oferty w każdym czasie bez
podawania przyczyn, przy czym odwołanie Oferty nie wpływa na prawa nabyte przez osoby które skorzystały z Oferty przed dniem odwołania.

§ 2 Definicje
1. Użyte w niniejszych WO pojęcia mają następujące znaczenie:
a. Okres Promocyjny – oznaczona w Umowie ilość miesięcznych Okresów Rozliczeniowych przypadających bezpośrednio po zawarciu Umowy Abonenckiej lub inny
okres oznaczony w Umowie Abonenckiej przez Cyfrowy Polsat, w trakcie którego Klient może być uprawniony do obniżonych opłat lub może być uprawniony do
korzystania z usług na promocyjnych warunkach. Czas trwania Okresu Promocyjnego oraz zakres i warunki promocyjne dla usług objętych Okresem
Promocyjnym, a także wysokość opłat obowiązujących w Okresie Promocyjnym wskazana będzie w Szczegółowych Warunkach Świadczenia Usług w Umowie
Abonenckiej.
b. Dekoder Podstawowy – Dekoder udostępniany y Klientom przy zawieraniu Umowy Abonenckiej.
c. Pakiet Podstawowy: Pakiet Sport i Informacje – zawierający następujące programy telewizyjne: Polsat News, Polsat Sport, Polsat Sport
Extra, Eleven Sports 1, Eleven Sports 2, TVN24, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN Turbo, TVN Style.

§ 3 Warunki skorzystania z Promocji
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
a. akceptacja WO,
b. uregulowanie, na dzień zawarcia Umowy Abonenckiej, wszystkich wymagalnych należności wobec Cyfrowego Polsatu,
c. zawarcie Umowy Abonenckiej z Okresem Podstawowym wskazanym w Tabeli Opłat Promocyjnych poniżej, w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, z należycie
umocowanym Przedstawicielem Cyfrowego Polsatu oraz w czasie obowiązywania WO bądź na odległość,
d. przedłożenie dokumentów wymaganych przez Cyfrowy Polsat do zawarcia Umowy oraz wyrażenie zgody na sporządzenie i przechowywanie przez Cyfrowy
Polsat kserokopii tychże dokumentów,
e. Cyfrowy Polsat może uzależnić zawarcie umowy na warunkach niniejszej promocji od złożenia przez Abonenta Kaucji, o której mowa w par. 14 Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Telewizji Mobilnej przez Cyfrowy Polsat S.A. w kwocie określonej poniżej:
i. 400 zł - w przypadku określonym w ust. 1 lit. a, b, c, d, f, g oraz e w stopniu niskim
ii. 760 zł - w przypadku określonym w ust. 1 lit. c oraz e w stopniu średnim
iii. 7600 zł - w przypadku określonym w ust. 1 lit. e w stopniu wysokim

§ 4 Opis Promocji- Postanowienia Ogólne
1. Obowiązki Abonenta korzystającego z Promocji:
a. korzystanie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu, przez Abonenta z Pakietu Podstawowego wskazanego w § 2 Umowy Abonenckiej,
b. dokonywanie terminowo miesięcznych Opłat Abonamentowych po Okresie Promocyjnym (jeśli został on wskazany w Umowy Abonenckiej) - zgodnie z Tabelą
Opłat Promocyjnych.
c. dokonywanie terminowo miesięcznych opłat z tytułu udostępnienia Dekodera Podstawowego jeżeli takie opłaty zostały wskazane w Umowy Abonenckiej,
wnoszonych po Okresie Promocyjnym dotyczącym opłat z tytułu udostępnienia Dekodera (jeśli został on wskazany w Umowy Abonenckiej) - zgodnie z Tabelą
Opłat Promocyjnych
d. uiszczenie przy zawieraniu Umowy Abonenckiej zryczałtowanej opłaty z tytułu udostępnienia Dekodera Podstawowego, jeżeli taka opłata została wskazana w
Umowy Abonenckiej - zgodnie z Tabelą Opłat Promocyjnych.
Tabela Opłat Promocyjnych
Okres
Podstawowy

Okres
Promocyjny

Opłata Abonamentowa przy
Umowie na czas określony –
Okres Podstawowy

Opłata za Dekoder *
Dekoder
DVBT2

Aktywacja

24 mies.

1 mies.

30,00 zł mies.

0,50zł zł

0,50zł

*Opłata za Dekoder oznacza jednorazową opłatę z tytułu udostępnienia Dekodera.

2. W ramach Promocji Klient otrzymuje:
a. obniżoną Opłatę Aktywacyjną, jeżeli taka opłata ma miejsce i jest wskazana w Umowy Abonenckiej,
b. możliwość udostępnienia Dekodera Podstawowego w promocyjnej cenie, w zależności od wybranej oferty
c. Okres Promocyjny,
d. uprawnienie do skorzystania z obniżonej Opłaty Abonamentowej za Usługę,
e. uprawnienie do skorzystania z oferty na próbę, o którym mowa w § 5 poniżej.
3. W przypadku, gdy wpłacone przez Abonenta środki pieniężne w ramach Umowy nie pokryją wszystkich należności Abonenta wobec Cyfrowego Polsatu, Cyfrowy Polsat
zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia wobec Abonenta wszystkich Usług, realizowanych na podstawie tej Umowy, co nie wyłącza prawa Cyfrowego
Polsatu do zastosowania innych, przewidzianych Umową, Cennikiem oraz Regulaminem świadczenia Usług Telekomunikacyjnych płatnej telewizji naziemnej przez
Cyfrowy Polsat S.A, sankcji.

§ 5 „Telewizji na Próbę”
1. W przypadku, gdy Abonent zawierając umowę w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, może skorzystać z „Telewizji na Próbę” co oznacza, że jest on uprawniony do
odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.
2. Z uprawnienia do odstąpienia od Umowy w ramach niniejszej Oferty, Abonent może skorzystać nie częściej niż jeden raz w ciągu kolejnych 24 miesięcy kalendarzowych.
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, na zasadach opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, należy spełnić łącznie następujące warunki:
a. zwrot nieuszkodzonego Sprzętu (wraz z kompletem akcesoriów) wskazanego w sekcji „Sprzęt objęty Umową” w Umowie Abonenckiej,
b. złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej o odstąpieniu od Umowy Abonenckiej oraz sporządzenie Protokołu zwrotu sprzętu i odbiór faktury korygującej w
tym samym Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, w którym Abonent zawarł Umowę.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu liczby Umów Abonenckich, zawartych przez jedną osobę. Informacja o limicie dostępna jest w
Autoryzowanych Punktach Sprzedaży.
2. Niniejsze Warunki Oferty –są dostępne w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży.

.
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