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Regulamin Promocji „Modemy testowe w ofercie Cyfrowego Polsatu”Regulamin Promocji „Modemy testowe w ofercie Cyfrowego Polsatu”Regulamin Promocji „Modemy testowe w ofercie Cyfrowego Polsatu”Regulamin Promocji „Modemy testowe w ofercie Cyfrowego Polsatu”    

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

    
1. Niniejszy Regulamin Promocji ”Modemy testowe w ofercie Cyfrowego Polsatu” z dnia 22 stycznia 2013 r. (dalej „Regulamin 

Promocji”) określa warunki użyczenia Klientom Modemu na czas określony, 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 na warunkach określonych w Regulaminie Promocji mogą skorzystać tylko osoby fizyczne (dalej „Klient”), które 
nie są Stroną umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu przez Cyfrowy Polsat i w okresie obowiązywania Promocji zawrą z 
Cyfrowym Polsatem umowę użyczenia Modemu (dalej „Umowa”), z zastrzeżeniem §2 ust. 2 Regulaminu Promocji. 

3. Promocja obowiązuje od dnia 22.01.2013 r. do 31.12.2013 r. albo do odwołania lub do wyczerpania zapasów Modemów lub 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) Wpłata kaucji zabezpieczającej w kwocie 100 zł; 
e) Akceptacja warunków niniejszego Regulaminu. 

2. Klient jest uprawniony do skorzystania z Promocji jeden raz w ciągu kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych, jeśli w tym czasie nie 
zawarł z Cyfrowym Polsatem pisemnej umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu. 

3. W ramach Promocji osoba spełniająca warunki opisane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu otrzymuje prawo do używania Modemu z 
Kartą SIM  z pakietem danych 1 GB, w celu sprawdzenia go na własny użytek Klienta przez czas oznaczony 3 (trzy) dni od daty 
wydania Modemu. 

4. W celu skorzystania z Promocji Klient  jest zobowiązany do wpłaty na rzecz Cyfrowego Polsatu kaucji zabezpieczającej roszczenia 
Cyfrowego Polsatu z tytułu utraty lub uszkodzenia Modemu.  

5. Klient zobowiązuje się używać Modem zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. wyłącznie w celu sprawdzenia na własny użytek oraz 
zobowiązany jest nie przekazywać Modemu pod żadnym tytułem osobom trzecim.  

6. Klient zobowiązany jest zwrócić Modem kompletny, w stanie nie pogorszonym, z uwzględnieniem zużycia będącego następstwem 
prawidłowego używania, po upływie okresu na jaki zostały wydany.  

7. Klient zobowiązany jest nie podejmować działań powodujących albo mogących powodować zakłócenia pracy infrastruktury sieci 
telekomunikacyjnej lub teleinformatycznej Cyfrowego Polsatu, sieci innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub sieci Internet, 
jak również urządzeń podłączonych do sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej Cyfrowego Polsatu, sieci innych 
przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub sieci Internet. 

 
§ 3 Postanowienia końcowe§ 3 Postanowienia końcowe§ 3 Postanowienia końcowe§ 3 Postanowienia końcowe    

    
1. Niniejsza oferta nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi Cyfrowego Polsatu. 
2. W trosce o ochronę środowiska naturalnego elementy Modemu oferowanego w ramach Promocji  mogły zostać poddane 

procesowi regeneracji. Wszystkie elementy są jednak w pełni wartościowe i objęte są pełną gwarancją producenta. 
3. W zakresie nieuregulowany w niniejszym Regulaminie Promocji zastosowanie mają postanowienia Umowy oraz obowiązujące 

przepisy prawa. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1ZAŁĄCZNIK NR 1ZAŁĄCZNIK NR 1ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
Do Regulaminu Promocji „Modemy testowe w ofercie Cyfrowego Polsatu” z dnia 22.01.2013 r. 
Lista Modemów dostępnych w Promocji „Modemy testowe w ofercie Cyfrowego Polsatu” wraz z opisem wszystkich elementów 
przekazanych w chwili użyczenia na czas określony. 
 
1. Modem USB Huawei E398 

a. Modem USB Huawei E398 
b. karta gwarancyjna 
c. instrukcja obsługi w języku polskim 

2. Modem USB Huawei E367 
a. Modem USB Huawei E367 
b. Karta gwarancyjna 
c. Instrukcja obsługi w języku polskim 

3. Modem USB Huawei E182E 
a. Modem USB Huawei E182E 
b. Karta gwarancyjna 
c. Instrukcja obsługi w języku polskim 

4. Modem USB Huawei E182E MIMO 
a. Modem USB Huawei E182E MIMO 
b. Karta gwarancyjna 
c. Instrukcja obsługi w języku polskim 

5. Modem USB ZTE MF668 
a. Modem USB USB ZTE MF668 
b. Karta gwarancyjna 
c. Instrukcja obsługi w języku polskim 

6. Modem Cyfrowy Polsat B150 
a. Modem Cyfrowy Polsat B150 
b. Karta Gwarancyjna  
c. Instrukcja obsługi w języku polskim 


