
 

 

Promocja BEZ ZOBOWIĄZAŃ 

REGULAMIN PROMOCJI / WNIOSEK 

 

Wniosek o zapewnienie możliwości korzystania z Pakietu Usług Multimedialnych w sieci telekomunikacyjnej DOLSAT Sp. z o.o. 

 

1. Wnioskodawca ..................................................................seria i nr dowodu osobistego .............................................. PESEL:…………………………………. 

2. Adres……………………………………………………………………………………………….. tel.: ……………………………......………. e-mail: ……………………………………... 

3. Z promocji mogą skorzystać pełnoletni mieszkańcy Bełchatowa, którzy nie zalegają względem Operatora z płatnościami 

z jakiegokolwiek tytułu, a których wnioski na dostarczenie nowych usług objętych promocją wpłyną do Biura Obsługi Klienta 

w terminie od 15.07.2021 r. do 31.10.2021 r. 

4. W ramach promocji Klient korzysta z podłączenia promocyjnego usług: Internet, Telewizja, Telefonia. 

a.    Aktywacja promocyjna wynosi 99,90 zł (upust 200,00 zł). 

b. W przypadku posiadania Bełchatowskiej Karty Dużej Rodziny lub Seniora aktywacja za każdą usługę wynosi 1,00 zł (upust 298,90 

zł/usługę). 

5. W ramach promocji Klient zakupuje usługi z upustami kształtującymi opłaty abonamentowe w wysokości zgodnej z poniższym 

zestawieniem: 
 

 Aktywacja 

□ Jednorazowa opłata podłączeniowa     200,00 zł upustu! 99,90 zł

□ Z Bełchatowską Kartą Dużej Rodziny lub Kartą Seniora 1,00 zł

Abonament          

□
Tania Telefonia                                                                 

Nielimitowane darmowe rozmowy wewnątrz sieci DOLSAT
14,99 zł                       

□

TV Multikino DVB-T                                                                    

+ 125 cyfrowych kanałów DVB-T, w tym 72 HD                                                                              

+ dodatkowa oferta analogowa                                                                                                   

+ oferta dostępna na wszystkich telewizorach w domu                                                                                                                                               

+ codzienny program lokalny TKB HD                                                                                               

+ 16 kanałów radiowych                                                                                                                                                                                                      

59,90 zł                       

□
Dostęp do cyfrowych usług TV HD                                                                                                    
Opłata obowiązkowa pobierana wraz z opłatą abonamentową za Pakiet 

TV MULTIKINO DVB-T

10,00 zł                       

Abonament z eFakturą                                                 

□ Magic do 100 Mb/30 Mb/s                                59,90 zł                       

□ Przy wyborze umowy z fakturą papierową opłata abonamentowa za Internet wyższa o 5,00 zł/mc
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Najtańsza telefonia z możliwością zachowania dotychczasowego numeru i 

darmowymi rozmowami w sieci DOLSAT                                                                                         

Najchętniej wybierana oferta telewizyjna w Bełchatowie                                                                          

Najpopularniejszy Internet w mieście                        

 

6. W przypadku, gdy Umowa zawierana jest poza lokalem Operatora, Abonent może od niej odstąpić bez podania przyczyny 

w terminie 14 dni od jej zawarcia składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej. W razie odstąpienia od Umowy, jest ona 

uznana za niezawartą, a Abonent jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 

7. Operator zastrzega, iż z Promocji wyłączone są posesje, na których Operator nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej, 

a ponadto nie spełniające warunków technicznych niezbędnych do świadczenia usług multimedialnych. 

 

 

 



 

 

Promocja BEZ ZOBOWIĄZAŃ 

REGULAMIN PROMOCJI / WNIOSEK 

 

8. Przystępując do niniejszej promocji z opcją eFaktura Abonent oświadcza, iż, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 

(Dz. U. nr 249 poz. 1661) akceptuje przesyłanie w formie elektronicznej, w tym udostępnianie w Panelu Abonenta na www.dolsat.pl, faktur 

z tytułu usług świadczonych przez Operatora ze wszystkimi prawnymi skutkami doręczenia. Abonent również oświadcza, że przyjmuje 

do wiadomości, iż Operator, będzie przesyłać wystawione faktury na wskazany adres e-mail oraz, że zapoznał się z zasadami korzystania 

z faktury elektronicznej i przyjmuje je do wiadomości i stosowania. 

9. W przypadku rezygnacji z eFaktury w okresie promocji, Abonent oświadcza, że zapoznał się i akceptuje ofertę cenową dla zamówionej usługi z 

opcją faktury tradycyjnej. Zmiana opłaty następuje automatycznie z pierwszym dniem kolejnego okresu rozliczeniowego. 

10. Wszystkie ceny podane we Wniosku i Regulaminie promocji są cenami brutto. 

11. Uruchomienie usługi nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy i zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru. 

 

Lokalizacja zakończenia sieciowego ..................................................................................................................................................................................................... 

 

◻ wyrażam zgodę ◻ nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Operatora moich danych osobowych, tj. numerów telefonów oraz adresu e-mail, 

w celach realizacji Umowy Abonenckiej, a ponadto dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Operatora  zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych oraz  art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1). 
 

 

 

Data:  ..................................................................................   .............................................................................................  

         Czytelny Podpis Wnioskodawcy 

 

Wnioskodawca oświadcza, że: 
 

1. posiada prawo do dysponowania lokalem w zakresie niezbędnym do wykonania prac instalatorskich, umożliwiające świadczenie 

w/w usług i realizację Umowy o zapewnienie możliwości korzystania z Pakietu Usług Multimedialnych.  

2. zapoznał się i akceptuje warunki „Regulaminu Korzystania z Pakietu Usług Multimedialnych”, „Regulaminu Świadczenie Cyfrowych 

Usług Interaktywnych TV HD”, „Warunków Właściwego Użytkowania Usług Internetowych” oraz „Cennika Usług Multimedialnych”. 

 

 

 

 

Data:  ..................................................................................   .............................................................................................    

         Czytelny Podpis Wnioskodawcy 


