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Regulamin Oferty Promocyjnej 

„Wybierz Telewizję n na kartę zamiast telefonu” 
obowiązuje od 20 października 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów. 
 
 
Warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej  
 

1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do osób, które w okresie od 20 października  2011 r. 
do  odwołania zawrą z P4 Umowę na czas określony 24 miesięcy (Okres ZastrzeŜony) lub Aneks 
do Umowy przedłuŜający okres jej obowiązywania w ramach Oferty „LongPlay (Plan Cenowy II)” z 
dowolnym Abonamentem, Oferty „Firma” z dowolnym Abonamentem, Oferty „Biznes” z dowolnym 
Abonamentem, Oferty Red Bull Mobile z dowolnym Abonamentem lub Oferty „Play Mixtura (Plan 
Cenowy III)” z dowolną kwotą zobowiązania. 

2. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa powyŜej wraz z zawarciem Umowy 
lub Aneksu są uprawnione do zakupu po specjalnej cenie, określonej w aktualnym na dzień 
zawierania Umowy lub Aneksu cenniku Telefonów przypisanym do wybranej oferty, poniŜej 
wskazanego produktu:  
 

 
a) zestaw Telewizji „n” na kartę („Zestaw”) w skład którego wchodzi : 
 

• Karta dekodująca Telewizji „n” na kartę  

• dekoder satelitarny HD (Advanced Digital Broadcast ITI-2849ST) z pilotem, 
zasilaczem. 

 
  
3. Karta dekodująca wchodząca w skład Zestawu pozwala na korzystanie z Pakietu Podstawowy-

Domowy HD przez Okres waŜności zawarty w Zestawie (2 miesiące od Aktywacji  Karty 
dekodującej) i zasilana jest dodatkowo kwotą Doładowania pozwalającą na korzystanie z Pakietu 
Podstawowy-Domowy HD przez okres 22 miesięcy od upływu Okresu waŜności zawartego w 
Zestawie na zasadach określonych w „Przewodniku po ofercie telewizja n na kartę” załączonym do 
Zestawu i dostępnym na stronie internetowej www.telewizjanakarte.pl. Zasilenie Karty dekodującej, 
pozwalające Abonentowi na korzystanie z Pakietu Podstawowy-Domowy HD przez okres 22 
miesięcy jest dokonywane przez Cyfrowy Dom Sp. z o.o. na podstawie informacji o zakupie 
Zestawu przekazanej przez Operatora. Zasilenie Karty dekodującej, o której mowa w niniejszym 
punkcie, moŜe zostać wykorzystana równieŜ na przyznanie dostępu do innych pakietów dostępnych 
w ofercie Cyfrowy Dom Sp. z o.o. na zasadach określonych w „Przewodniku po ofercie telewizja n 
na kartę”. 

4. W przypadku skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej Abonentowi nie przysługuje prawo do 
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zakupu Telefonu po specjalnej cenie określonej w aktualnym na dzień zawierania Umowy cenniku 
Telefonów przypisanym do wybranej oferty.  

5. Usługę telewizyjną świadczy Cyfrowy Dom Sp. z o.o., ul. Kłobucka 23, 02 - 699 Warszawa, kapitał 
zakładowy 50.000 zł, NIP 5213496571, Regon 141514528 wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000309542. 

6. Zestaw nie zawiera anteny niezbędnej do odbioru telewizji satelitarnej oraz kabla SCART. 
7. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej Oferty Promocyjnej bez podawania 

przyczyn. Informacja o odwołaniu Oferty Promocyjnej zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej www.play.pl. 

8. Wszelkie wyrazy lub wyraŜenia pisane w treści niniejszej Oferty Promocyjnej duŜą literą naleŜy 
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów lub Regulaminie świadczenia Usług 
Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix II, za wyjątkiem sformułowań „Karta 
dekodująca”, „Doładowanie”, „Aktywacja”, „Pakiet Podstawowy” oraz „Okres waŜności”, które naleŜy 
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w „Przewodniku po ofercie telewizja n na kartę”. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Ofertą Promocyjną zastosowanie ma odpowiednio Cennik 
Oferty LongPlay (Plan Cenowy II), Cennik Oferty Firma, Cennik Oferty Biznes, Regulamin 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów, Regulaminie 
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów Mix oraz Cennik Oferty 
Play Mixtura (Plan Cenowy III), Cennik Oferty Red Bull Mobile,  

10. Niniejsza Oferta Promocyjna łączy się z innymi Ofertami Promocyjnymi  dostępnymi w ofertach 
LongPlay (Plan Cenowy II), Firma, Biznes, Red Bull Mobile (za wyjątkiem Ofert Promocyjnych, które 
nie uprawniają do zakupu Telefonu lub innego urządzenia po specjalnej cenie), chyba Ŝe regulamin 
innej Oferty Promocyjnej stanowi inaczej. 

11.  Warunki niniejszej Oferty Promocyjnej dostępne są na stronie internetowej www.play.pl. 
12. P4 zastrzega, iŜ dostępność Zestawu uzaleŜniona jest od aktualnych stanów magazynowych P4. 


