
Umowa nr WO.1330.10.2020 

zawarta w dniu ..6... listopada 2020 r. w Garwolinie pomiE:dzy 

PLATKOM Tele-Informatyka Piotr Ptatek, ul. Marii Konopnickiej 1,08-400 Garwolin, posiadajqcq 

numer identyfikacyjny REGON 711570030 oraz NIP 826-141-22-43, wpisanq do rejestru 

przedsiE:biorcow telekomunikacyjnych pod numerem 5162 w UrzE:dzie Komunikacji 

Elektronicznej, reprezentowanym przez Pana Piotra Ptatka, 

zwanej dalej Operatorem 

a, 
Miastem Garwolin, NIP 826-219-77-98, REGON 711582150 z siedzibq w Garwolinie przy 


ul. Staszica 15 reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta - Paniq MarzenE: Swieczak, 


przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Katarzyny Nozdryn - Ptotnickiej, 


zwanym dalej Abonentem 


§1 

1. 	 Przedmiotem umowy jest wykonanie przytqczy do sieci Internet 0 parametrach 

minimalnych 40/10 Mb/s oraz swiadczeniu ustugi dostE:pu do Internetu przez okres 36 

miesiE:cy w nastE:pujqcych lokalizacjach: 

Lp. Nazwa lokalizacji Adres lokalizacji 

1. Ogrod dydaktyczny 
"Przyrodniczy Ogrod 

ZmystOw" 

ul. 2 Armii Wojska Polskiego, 
08-400 Garwolin 

Oz. Nr. 1295/8 
2. Skwer Solidarnosci ul. Tadeusza Kosciuszki 17, 

08-400 Garwolin 
Oz. Nr 640 

3. Skwer Marszatka Jozefa 
Pitsudskiego 

ul. Stanistawa Staszica, 
08-400 Garwolin 

Oz. Nr 636/2 
4. Park 550-lecia ul. Olimpijska, 

08-400 Garwolin 
Oz. Nr 669/6 

5. Ptasie Trele AI. Legionow, 
08-400 Garwolin 

Oz. Nr 1021/3 
6. Tereny Rekreacyjne 

Zarzecze 
AI. Legionow, 

08-400 Garwolin 
Oz. Nr. 755 

7. Plac Zabaw AI. Legionow, 
08-400 Garwolin 

Oz. Nr. 755 

8 Publiczne Przedszkole 
Nr 2 ,,Akademia Pana 

Kleksa" 

AI. Legionow 7 
08-400 Garwolin 
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§2 


1. 	 Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 

1) 	 Montai t'lcza internetowego oraz gniazda zasilania 230 V w lokalizacjach 
wymienionych w § 1 ust. 1 wraz z niezb~dnymi do tego celu urz'ldzeniami i 
materiatami. Miejsce montaiu t'lczy internetowych w okreslonych lokal,izacjach 
wymienionych w § 1 ust. 1 zostanie uzgodnione z Abonentem. 

2) 	 Swiadczenie statego dost~pu do sieci Internet - FTIH BIZNES 40/10M 
(409600k/10240k) na rzecz Zamawiaj'lcego w lokalizacjach wymienionych w § 1 ust. 
1 w ramach miesi~cznej optaty abonamentowej odbywac si~ b~dzie zgodnie z 
Regulaminem swiadczenia ustug telekomunikacyjnych telefonicznych, 
internetowych, telewizyjnych przez PLATKOM Tele-Informatyka Piotr ptatek 
stanowi'lcym zat'lcznik nr 1 do Umowy - dalej Regulaminem. 

2. 	 Szczegotowe warunki swiadczenia ustug, w tym postanowienia dotycz'lce sposobow 
sktadania zamowieri na Pakiety oraz dodatkowe opcje ustugi, sposobow informowania 
o wyczerpaniu Pakietu Danych w przypadku ustugi mobilnego Internetu oraz 0 

moiliwosci biei'lcej kontroli stanu takiego Pakietu przez Abonenta, sposobow 
dokonywania ptatnosci, ograniczeri w zakresie korzystania z udost~pnionych 

Abonentowi urz'ldzeri dost~powych, funkcjonalnosci ustug, w tym: ograniczeri w 
zakresie pot'lczeri z numerami a1larmowymi, gromadzenia danych 0 'lokal1izacji telefonu, 
o ile takie dane S'l gromadzone, ograniczeri w dost~pie lub korzystaniu z ustug i aplikacji, 
procedur wprowadzonych przez Operatora w celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci 
telekomunikacyjnej, aby zapobiec osi'lgni~ciu lub przekroczeniu pojemnosci t'lcza, wraz 
z informacj'l 0 ich wptywie na jakosc swiadczonych ustug telekomunikacyjnych, dziatari, 
jakie Operator jest uprawniony podejmowac w zwi'lzku z przypadkami naruszenia 
bezpieczeristwa lub integralnosci sieci i ustug, jakosci ustug, zasad umieszczenia danych 
Abonenta w spisie abonentow lub biurze numerow, sposobow przekazywania 
Abonentowi informacji 0 zagroieniach zwi'lzanych ze swiadczon'l ustug'l 
telekomunikacyjn'l, w tym 0 sposobach ochrony bezpieczeristwa, prywatnosci i danych 
osobowych; zakresu odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienaleiytego 
wykonania Umowy, wysokosci i zasad wyptaty odszkodowania, zasad, trybu i terminow 
sktadania oraz rozpatrywania reklamacji, zakresu obstugi serwisowej, optatach 
naleinych w momencie rozwi'lzania Umowy, w tym warunkach zwrotu 
telekomunikacyjnych urz'ldzeri dost~powych, ze wskazaniem na czyj koszt ma nast'lpic 
zwrot - zawarte S'l w Regulaminie swiadczenia ustug telekomunikacyjnych stanowi'lcym 
- Zat'lcznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§3 

1. 	 Operator jest zobowi'lzany do zabezpieczenia terenu na ktorym realizowany b~dzie 
przedmiot umowy w okresie trwania prac zwi'lzanych z montaiem t'lczy internetowych 
ai do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. 

2. 	 Operator dostarczy, zainstaluje i b~dzie utrzymywac tymczasowe urz'ldzenia 
zabezpieczaj'lce, w tym ogrodzenia, por~cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, 
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wszelkie inne srodki niezb~dne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt 

zabezpieczenia terenu nie podlega odr~bnej zaptacie i przyjmuje si~, ze jest wliczony w 

cen~ umownq. 
3. 	 Przedmiot umowy musi bye wykonany zgodnie z zobowiqzujqcymi na dzien odbioru 

koncowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszq umOWq warunkach. 

4. 	 Zamawiajqcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciq, na kt6rej 

prowadzone b~dq prace. 

§4 

1. 	 Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajq 
nast~pujqce wynagrodzenie wynikajqca z przedstawionej oferty Operatora. 
1) Jednorazowa optata instalacyjna: netto: 3.658,54 zt, brutto: 4 500,00 zt, stownie: 

cztery tysiqce pi~eset 00/100 zt. 

2) Miesi~czna optata abonamentowa za utrzymanie tqczy internetowych: 

netto: 325,20 zt, brutto: 400,00 zt stownie: czterysta ztotych 00/100 zt. 

2. 	 Miesiqc kalendarzowy jest okresem rozliczeniowym. 
3. 	Optaty Sq dokonywane na podstawie faktur, wystawionych przez Operatora i przestanych 

na adres e-mail: umg@garwolin.pl Abonenta, przelewem na rachunek bankowy wskazany 

na fakturze. Faktur~ Operator wystawi na: Miasto Garwolin, 08-400 Garwolin, ul. Staszica 
15, NIP: 826-219-77-98. 

4. 	 Wynagrodzenie Operatora ptatne b~dzie przez Abonenta w terminie do 14 (sfownie: 
czternastu) dni od daty ztozenia prawidtowo wystawionej faktury. 

5. 	Optata abonamentowa ptatna jest z dotu po miesi~cznym okresie rozliczeniowym, kt6rego 
dotyczy i obejmuje: 

1) staty dost~p do Sieci Operatora, 
2) mozliwose nieprzerwanego korzystania z ustug, wedle parametr6w 

przypisanych do danego Pakietu, wybranego przez Abonenta, 

3) mozliwose korzystania z ustug dodatkowych oferowanych przez Operatora na 
warunkach okreslonych w Regulaminie swiadczenia ustug 

telekomunikacyjnych, 
4) dost~p do Biura Obstugi Klienta i ustug w nim swiadczonych, 

5) ustug~ serwisowq, w tym usuwanie Usterek i Awarii, z wytqczeniem 
nieuzasadnionych wezwan serwisanta oraz ustug przekraczajqcych ramy i 
zasady bezptatnego serwisu, okreslonych w Regulaminie swiadczenia ustug 
telekomunikacyjnych. 

6. 	 Wynagrodzenie, 0 kt6rym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezb~dne do 
zrealizowania przedmiotu umowy. Operator ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich 
koszt6w zWiqzanych z realizacjq przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini~cie oraz 
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze bye podstawq do zqdania zmiany 
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
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§5 

1. Strony ustalajq nast~pujqce terminy realizacji umowy; 
1) Instalacja w lokalizacjach wymienionych w § 1 ust. 1 odb~dzie si~ do 23 listopada 2020 

roku . 
2) Swiadczenie ustugi dost~pu do Internetu w lokalizacjach wymienionych w § 1 ust. 1 od 

dnia 1 grudnia 2020 roku do 30 listopada 2023 roku. 

§6 

1. 	 Operator udziela Zamawiajqcemu 36 miesi~cznej gwarancji oraz r~kojmi na 
zrealizowany przedmiot umowy, ktora rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru 
koncowego robot zgodnie z Regulaminie swiadczenia ustug telekomunikacyjnych. 

2. 	 Ustugi serwisowe i sprzedaiowe swiadczy Operator. Kontakt: ul. Marii Konopnickiej 1, 
08-400 Garwolin, tel. +48 25 682 04 00 (siedziba i Biurze Obstugi Klienta dalej BOK) 
ebok@platkom.pllub poprzez eBOK na stronie www.platkom.pl. 

3. 	 Pomoc techniczna z wykorzystaniem BOK oraz dost~pnosc kontaktu telefonicznego bqdz 
osobistego z BOK ograniczona jest do godzin dziatania BOK podanych na stronie 
internetowej Operatora www.platkom.pl. 

§7 

Obowiqzki Operatora: 

1. 	 Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nast~pstwa nieszcz~sliwych 

wypadkow pracownik6w i os6b trzecich, powstate w zwiqzku z prowadzonymi pracami, 
w tym takie ruchem pojazdow. 

2. 	 Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy. 
3. 	 Realizacja Przedmiotu Umowy z najwyiszq starannosciq, zgodni,e z przekazanymi przez 

Abonenta dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa oraz 
obowiqzujqcymi normami, warunkami technicznymi wynikajqcymi z obowiqzujqcych 
przepis6w prawa. 

4. 	 Ponoszenie wytqcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody b~dqce nast~pstwem 
niewykonania lub n'ienaleiytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody 
Operator zobowiqzuje si~ pokryc w petnej wysokosci. 

5. 	Realizacja przedmiotu umowy w sposob nie powodujqcy szkod, w tym zagroienia 
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajqcy ochron~ przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku 
niewtasciwego prowadzenia prac przez Operatora nastqpi ww. uszkodzenie lub 
zniszczenie, Operator na sw6j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzonq wtasnosc. 

6. 	 Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajqcemu dokumentow pozwalajqcych na 
ocen~ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru. 

7. 	 Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt. 
8. 	 Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie 

realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania 
umowy do czasu odbioru koncowego. Ubezpieczenie w petnym zakresie od 
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odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy, 
ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, 
zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikow Operatora w wysokosci, co najmniej 
wartosci kontraktu, Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej 
deliktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i osob trzecich 
od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub 
niedopatrzeniem Wykonawcy z polisq OC na sum~ ubezpieczenia rownq, co najmniej 

wartosci kontraktu. 
9. 	 Operator musi oddac Przedmiot umowy Abonentowi w stanie nadajqcym si~ 

bezposrednio do uzytkowania, po dokonaniu odbioru przez przedstawicieli Abonenta. 

§8 

Operator ponosi wytqcznq odpowiedzialnosc wobec osob trzecich za szkody powstate w 

zwiqzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

§9 

1. 	 Abonent wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciqgu 3 dni od daty pisemnego 
zawiadomienia przez Operatora 0 osiqgni~ciu gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, 

zawiadamiajqc 0 tym Abonenta. 
2. 	 Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanq stwierdzone wady, to Abonentowi przystugujq 

nast~pujqce uprawnienia: 
1) jezeli wady nadajq si~ do usuni~cia, moze odmowic odbioru do czasu usuni~cia wad, 

2) jezeli wady nie nadajq si~ do usuni~cia, to: 

a) jezeli nie uniemozliwiajq one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Abonent moze obnizyc odpowiednio wynagrodzenie, 

b) 	jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Abonent moze 

odstqpic od umowy lub zqdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

3. 	 Strony postanawiajq, ze z czynnosci odbioru b~dzie spisany protokot zawierajqcy wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni~cie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 
4. 	 Operator zobowiqzany jest do pisemnego zawiadomienia Abonenta 0 usuni~ciu wad oraz 

do zqdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako 
wadliwych. 

§ 10 

1. 	 Operator jest zobowiqzany do zaptaty Abonentowi kar umownych: 

1) 	za zwtok~ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto 

okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1), za kazdy dzien zwtoki liczqc od terminu ustalonego w § 5 

ust. 1 pkt 1) umowy. 
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2) 	za zwtok~ w usuni~ciu wad lub usterek, liczqc od dnia wyznaczonego na usuni~cie wad 

w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1), za kaidy dzien 

zwtoki. 

3) 	w przypadku odstqpienia od umowy przez Abonenta z przyczyn zaleinych od Operatora

20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1). 

4) za odstqpienie od umowy przez Operatora z przyczyn, za ktore ponosi on 

odpowiedzialnosc w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 

1). 

2. 	 Abonent zastrzega sobie prawo potrqcenia kar umownych, 0 ktorych mowa w ust. 1 z 
naleinosci wynikajqcej ze ztoionej faktury. 

§ 11 

1. 	 Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewainosci. 

2. 	 Abonent przewiduje moiliwosc dokonania zmian postanowien zawartej umowy dotyczqcej 

zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot w przypadku wystqpienia 
w szczegolnosci co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych poniiej: 

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci odbiegajqcymi od 


typowych, uniemoiliwiajqce realizacj~ przedmiotu umowy, dokonywanie odbiorow; 


2) istnienie nie zinwentaryzowanych lub bt~dnie zinwentaryzowanych obiektow 


budowlanych; 

3) 	 inne przyczyny zewn~trzne niezaleine od Abonenta oraz Operatora skutkujqce 

niemoiliwosciq prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych 

Umowq. 

4) 	 koniecznosc zrealizowania prac przy zastosowaniu innych rozwiqzan 

technicznychjtechnologicznych nii wskazane w opisie technicznym, wyniktych na skutek 

dokonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiqzan grozito niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

5) W przypadku wystqpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyiej, term in 

przewidziany na ukonczenie prac moie ulec odpowiedniemu przedtuieniu, 0 czas 

niezb~dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob naleiyty, nie dtuiej 

jednak nii 0 okres trwania tych okolicznosci. 

3. 	 Wszystkie powyisze postanowienia stanowiq katalog zmian, na ktore Abonent moie wyrazic 
zgod~. Nie stanowiq jednoczesnie zobowiqzania do wyraienia takiej zgody. 

4. 	 Strona, ktora wyst~puje z propozycjq zmiany umowy, w oparciu 0 przedstawiony powyiej 
katalog zmian umowy zobowiqzana jest do sporzqdzenia i uzasadnienia wniosku 0 takq zmian~. 
Wszelkie zmiany umowy dla swej wainosci wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu do 
umowy. 
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§ 12 


1. 	 W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowq stosuje sie; przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. 	 Spory wynikte w zwiqzku z realizacjq Umowy rozstrzygac be;dzie sqd miejscowo wtasciwy 

dla siedziby Abonenta. 

§ 13 

Umowa zostata sporzqdzona w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, jednej dla Operatora, 

dwoch dla Abonenta. 

ZatClczniki: 

1. 	 Regulamin swiadczenia ustug telekomunikacyjnych - telefonicznych, internetowych, 

telewizyjnych przez PLATKOM Tele-Informatyka Piotr Ptatek. 

Operator 

DU 

vi!czak 

MlASTO GARWOLIN 
le l e i nf o rmatyka 08-400 GarwoJin, ul. Staszica 15 S 


ul. Ko nopnickiej J, 08-400 Garwo]in NIP: 826 219 77 98 

Nrr 826-141-22-43, REGON 711570030 
 REGO . 711 R~ 1,'0 

Te1.lfax 25 682 0 400. 25632 10 10, tel 0889019019 mgrplatkom@platkom,pl. www.platkom.pl 

Inl1!mel, Kompull!ry, Serwis 
uL Konopl\l kie) )$t)'~rQai1"tt0m1 uje, ii zgodnie z art. 13 og61nego Rozporzqdzenia 0 ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urze;dzie 

Miasta Garwolina z siedzibq przy uL Staszica 15, 08-400 Garwolin, adres email : umq@garwolin.pl tel. 

257864242 jest Burmistrz Miasta Garwolina. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: 

iod@garwolin ,pl Pani/Pana dane osobowe be;dq przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a 

podstawq prawnq przetwarzania danych osobowych jest Art, 6, ust. 1, lit. b) RODO. Dane osobowe be;dq 

przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikajqcy z wymagan prawnych naktadanych na 

Administratora w obszarze administracji publicznej . Pani/Pana dane osobowe mogq zostac 

udoste;pnione dostawcom system6w informatycznych, firmom doradczym i audytowym oraz 

kancelariom prawnym, z kt6rymi wsp6tpracuje Administrator. Posiada Pani/Pan prawo doste;pu do tresci 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunie;cia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych . Posiada Pani/Pan r6wniei prawo wniesienia skargi do wtasciwego organu 

nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznajq, ii przetwarzanie danych osobowych ich 

dotyczqcych narusza przepisy og61nego Rozporzqdzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i 

wsp6tpracy z Administratorem. Strony wzajemnie powierzajq sobie przetwarzanie danych osobowych 

niezbe;dnych do realizacji niniejszej umowy. 

Miasto Garwolin, 08-400 Garwolin. ul, Staszica 15 


If (25) 68-43-423. 786-42-42 


www.garwolin.pl; umg@garwolin pi 
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Regulamin swiadczenia ustug telekomunikacyjnych 
telefonicznych, internetowych, telewizyjnych 

przez PLATKOM Tele-Informatyka Piotr Platek 

Dziat I Wst~p oraz Definicje 
§1 

Niniejszy Regulamin okresla ogolne warunki swiadczenia uslug 
telekomunikacyjnych oraz uslug dodatkowych na rzecz Abonentow przez 
firm~ PLATKOM Tele-Informatyka Piotr Platek, z siedzibq w Garwolinie 
ul. M. Konopnickiej, NIP 826-141-22-43, wpisanq do rejestru 
przedsi~biorcow telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE 
pod nr 5162, zwanq dalej Operatorem lub PLATKOM 

§2 
Uiyte w niniejszym Regulaminie poj~cia oznaczajq: 
I. Abonent podmiot, ktory jest stronq Umowy zawartej 

z Operatorem 0 swiadczenie uslug telekomunikacyjnych ; 
2. Aneks - pisemna zmiana warunkow wczesniej zawartej Umowy; 
1. 	 Aktywacja - czynnosci, w wyniku kt6rych nast~puje uruchomienie 

swiadczenia Uslug w Zakoriczeniu sieci, umoiliwiajqCe Abonentowi 
rozpocz~cie korzystania z Uslug lub korzystanie z nich na 
zmien ionych warunkach a w przypadku Uslug mobilnego Internetu 
przez udost~pnienie Abonentowi Podstawowego lub Dodatkowego 
Pakietu Danych; 

4. Awaria - techniczna wada Sieci, calkowicie uniemoiliwiajqca 
korzystanie z Uslug, z wylqczeniem przerw spowodowanych Silq 
wyiszi\., przerw spowodowanych pracami w Oknie serwisowym lub 
przerw spowodowanych okolicznosciami leiqcymi po stronie 
Abonenta; 
Biuro Obstugi Klienta (BOK)- jednostka obslugujqca Abonentow 
Operatora; godziny urz~dowania poszczeg61nych BOK oraz ich 
adresy Sq podane na stronie internetowej Operatora 
www.platkom.pl ; 

o. Cennik - dokument zawierajqcy wykaz Uslug oraz innych uslug 
swiadczonych przez Operatora wraz z zestawieniem rodzajow 
i wysokosci oplat oraz zasad ich naliczania, stanowiqcy integralnq 
cz~sc Umowy; 
Faktura - dokument ksi~gowy (w tym faktura elektroniczna) 
wystawiany przez Operatora na rzecz Abonenta, na podstawie 
kt6rego Abonent uiszcza Oplaty za Uslugi; 

8. Instalacja - czynnosci techniczne, majqce na celu wykonanie Sieci, 
jej Zakoriczenia iflub montai Urzqdzenia dost~powego 
w Lokalu, prowadzqce do zapewnienia Abonentowi dost~pu do Sieci 
Operatora; 

9. Instalacja koncowa - uczynienie Urzqdzenia koricowego Abonenta 
zdatnym do korzystania z Uslug Operatora; 

10. Granica wtasnosci sieci - miejsce, w kt6rym Siec Operatora 
wkracza w granice Lokalu Abonenta, jak np. zewn~trzny otw6r 
w scianie; 

II. 	 iBOK - internetowe Biuro Obslugi Klienta - dost~pna na stronie 
internetowej Operatora aplikacja, umoiliwiajqca w okreslonym 
w Umowie i Regulaminie zakresie zarzqdzanie Umowq i Uslugami dla 
Abonenta i przez Abonenta, do kt6rej dost~p nast~puje poprzez 
podanie przydzielonych Abonentowi Numer6w Identyfikacyjnych 
(BOK-ID i BOK-PIN); 

12. Kaucja - kwota plenl~ina wplacona przez Abonenta przy zawieraniu 
Umowy lub w trakcie jej trwania, stanowiqca zabezpieczenie Oplat 
z tytulu Uslug swiadczonych przez Operatora na podstawie Umowy 
oraz innych naleinosci powstalych w zWiqzku z wykonaniem 
Umowy ; 

13 	 Komunikat - kaida informacja wymieniana lub przekazywana 
mi~dzy okreslonymi Uiytkownikami koricowymi lub mi~dzy 
Operatorem a Uiytkown ikamifAbonentami za posrednictwem uslug 
telekomunikacyjnych; nie obejmuje on informacji przekazanej jako 
cz~sc transmisji radiowych lub telewizyjnych transmitowanych 
poprzez siec telekomunikacyjni\., z wyjqtkiem informacji 
odnoszqcych si~ do moiliwego do zidentyfikowania Abonenta 
lub Uiytkownika koricowego otrzymujqcego informacj~; 

14. Konsument - osoba fizyczna wnioskujqca 0 swiadczenie Uslug lub 
korzystajqca z uslug dla cel6w niezwiqzanych bezposrednio z jej 
dzialalnosciq gospodarczq lub wykonywaniem zawodu; 

15. Lokal - nieruchomosc lub jego cz~sc (mieszkanie, lokal), bqdz inne 
miejsce, w kt6rych Abonent korzysta lub zamierza korzystac 
z Uslug, adres Lokalu jest r6wnoznaczny z adresem miejsca 
Instalacji 0 ile Umowa nie stanowi inaczej; 

16 	 Numer Indentyfikacyjny - numer nadany Abonentowi przez 
Operatora umoiliwiajqcy identyfikacj~ Abonenta (BOK - ID Klienta, 
BOK-PIN); 

17. l.ctcze - zespol srodk6w technicznych umoiliwiajqcy przesylanie 
sygnal6w mowy, transmisj~ danych faks6w pomi~dzy 
zakonczeniami sieci; 

18 	 Okno serwisowe - przedzial czasowy przypadajqcy nie cz~sciej nii 
dwa razy w ciqgu Okresu rozliczeniowego pomi~dzy godzinq 
300 600a w poniedzialek, przeznaczony na realizacj~ prac 
technicznych dotyczqcych Sieci a mogqcy powodowac ograniczenie 
lub uniemoiliwienie swiadczenia Uslug; 

19. Okres rozliczeniowy przedzial czasowy, tj . miesiqc 
kalendarzowy, b~dqcy podstawq rozliczenia Abonenta wobec 
Operatora, za kt6ry wystawiana jest faktura za zrealizowane Uslugi ; 

20. Optata abonamentowa - miesi~czna oplata za moiliwosc 
korzystania przez Abonenta z Uslug Operatora oraz za utrzymanie 
infrastruktury niezb~dnej do swiadczenia Uslug ; 

21. 	 Optata a ktywacyjna -oplata za Aktywacj~ uiszczana przy 
zawarciu Umowy lub Aneksu do Umowy; 

22. 	 Optata instalacyjna - oplata za przy/qczenie Zakoriczenia sieci 
do Sieci Operatora; uwzgl~dnia koszty naklad6w materia/owych . 

23. 	 Pakiet - zbi6r cech danej Uslugi swiadczonej przez Operatora; 
24 	 Promocja - specjalna oferta zwiqzana ze szczeg61nymi warunkami 

swiadczenia Uslug i naliczania Op/at opisanymi w Regulaminie 
Promocji; 

25. Protok6t odbioru technicznego - dokument, w kt6rym Operator 
lub inny upowainiony przez niego podmiot oraz Abonent 
potwierdzajq Instalacj~ i/lub przyj~cie przez Abonenta sprawnych 
urzqdzeri dost~powych; 

26 	 Protok61 zwrotu urzil.dzenia - dokument, w kt6rym Operator lub 
inny upowainiony przez niego podmiot potwierdza zwrot przez 
Abonenta udost~pnionych Urzqdzeri dost~powych; 

27. Regulamin - niniejszy dokument, "Regulamin swiadczenia uslug 
telekomunikacyjnych telefonicznych, internetowych, 
telewizyjnych", stanowiqcy integralnq cz~sc Umowy; 

28 . Regulamin Dodatkowy - dokument opisujqcy zasady zwiqzane 
ze swiadczeniem przez Operatora pewnych uslug gdy zasady 
te wykraczajq poza opisane w niniejszym Regulaminie; Regulamin 
Dodatkowy nie wiqie Abonenta, jeieli nie zam6wil on uslug 
obj~tych takim Regulaminem Dodatkowym; 

29. Regulamin Promocji - Regulamin opisujqcy szczeg61ne warunk i 
swiadczenia Uslug w ramach danej Promocji; Abonent nie jest 
zobligowany do zamawiania danej Promocji na zasadach 
okreslonych w Regulaminach Promocji. Promocje te ulegajq lub nie 
ulegajq Iqczeniu; 

30. Siee siec telekomunikacyjna w rozumieniu Prawa 
telekomunikacyjnego wykorzystywana przez Operatora 
do swiadczenia uslug telekomunikacyjnych; 

31. SWiadczenie ustug telekomunikacyjnych - wykonywanie uslug 
telekomunikacyjnych za pomocq wlasnej Sieci, z wykorzystaniem 
sieci innego operatora lub sprzedai we wlasnym imieniu i na 
w/asny rachunek uslugi telekomunikacyjnej wykonywanej przez 
innego dostawc~ uslug; 

32. Trese cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci 
cyfrowej , np. oprogramowanie, tresci w usludze VoD; 

3J. 	 Tytut prawny - prawo wlasnosci, uiytkowanie wieczyste, 
wlasnosciowe spoldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub 
sp6ldzielcze prawo do lokalu uiytkowego, sp61dzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w sp61dzieln i 
mieszkaniowej, uiytkowanie, sluiebnosc mieszkania, umowa 
o doiywocie, dzieriawa, najem, uiyczenie; 

J4 	 Umowa - umowa 0 swiadczenie Uslug zawarta pomi~dzy 
Abonentem a Operatorem; integralnq cz~sc Umowy stanowiq: 
Regulamin , Regulamin przesylania faktur w formie elektronicznej, 
Cenniki ; 

35 	 UKE - Urzqd Komunikacji Elektronicznej; 
36. Ustuga usluga telekomunikacyjna w rozumieniu Prawa 

telekomunikacyjnego oraz uslugi dodatkowe okreslone w Umowie, 
Regulaminie lub Cenniku swiadczone Abonentowi przez Operatora; 

37. Ustuga dodatkowa - uslugi towarzyszqce Umowie, okreslone 
w Regulaminach i/lub Cennikach; 

38. Urzil.dzenie koncowe - urzqdzenie telekomunikacyjne wraz 
z wyposaieniem lub jego podzesp61 przeznaczony do wsp61pracy 
z Siecii\., stanowiqce wlasnosc Abonenta, dolqczane bezposrednio 
lub posrednio do Zakonczenia sieci (telefon, telefaks, modem, 
centrala abonencka itp .); 

39 	 Usterka - techniczna wada Sieci telekomunikacyjnej, obniiajqca 
jako$c Uslugi, uniemoiliwiajqca osiqgni~cie poziomu jakosci Uslugi 
okreslonej w Umowie lecz umoiliwiajqca korzystanie z Uslugi 
z wylqczeniem obniienia jakosci Uslug spowodowanych silq wyiszi\., 
pracami w Oknie serwisowym lub okolicznosciami leiqcymi 
po stronie Abonenta; 

40. 	 Uzytkownik koncowy podmiot korzystajqcy z uslugi 
telekomunikacyJnej lub iqdaJqcy swiadczenia taklej uslugi dla 
zaspokojenia wlasnych potrzeb; 

41. 	 Wykonanie przytil.cza - doprowadzenie do Urzqdzenia koncowego 
Abonenta Zakoriczenia sieci Operatora; 

42. 	 Zakonczenie sieci - fizyczny punkt, w ktorym Abonent otrzymuje 
dost~p do Sieci identyfikujqcy si~ numerem przypisanym do tego 
Zakonczenia sieci; 

43. 	 Zam6wienie ustugi - zgloszenie dokonywane osobiscie lub za 
pomocq srodk6w porozumiewania si~ na odleglosc u Operatora 
przez Uiytkownika koricowego; pozwala na wskazanie wybranych 
przez taka osob~ Uslug z oferty Operatora, kt6re majq bye 
udost~pnione w Lokalu Abonenta w momencie Instalacji. 
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Dzialll Postanowienia og61ne 
§3 

I. 	 Regulamin zostal wydany na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 
2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz.U. z 2014r., pOZ. 
243), zwanej dalej "Prawem telekomunikacyjnym". 

2. 	 Operator moie wprowadzic odr~bne Regulami~y dla swiadczonych 
przez siebie Uslug, zwiqzane z akcjami promocyjnymi (Regulaminy 
Promocji) obowiqzujqce Abonentow, 0 ile przystqpiq oni 
do proponowaneJ oferty promocyjnej. 

J . 	 Niniejszy Regulamin oraz ewentualne Regulaminy Promocji 
i Regulaminy DOdatkowe oraz Cenniki stanowiq integralnq cz~sc 
Umowy. 
Cenniki, Regulaminy obowiqzujqce u Operatora dost~pne 
Sq na stronie internetowej Operatora a takie Sq przekazywane 
nieodplatnie przez Operatora przed zawardem LJmowy oraz 
pOlniej na kaide iqdanie Abonenta. Na wniosek Uiytkownika 
koncowego/Abonenta dokumenty te, wraz ze wzorem Umowy, 
przesylane Sq przez Operatora na wskazany ,przez Uiytkownika 
koncowego/Abonenta adres poczty elektronicznej bqdi 
udost~pniane i przekazywane Sq w BOK. 

5. 	 Postanowienia Umowy oraz odr~bnych Regulaminow Promocji 
odmienne od postanowien zawartych w Regulaminie, znajdujq 
pierwszenstwo przed postanowieniami Regulaminu. 

6. 	 Operator informuje, ie prawo wglqdu w Umow~ b~dq mieli takie 
pracownicy firm i instytucji dokonujqcych audytow i kontroli 
dzia!alnosci Operatora, zgodnie z obowiqzujqcym prawem. 

7. 	 Operator kontaktuje si~ z Abonentem w formie pisemnej, 
za pomocq srodkow porozumiewania si~ na odleg!osc (telefon, 
mail, fax), komunikatow wyswietlanych na ekranie monitora lub 
osobiscie. 

Dzial III Rodzaje, zakres, jakosc i funkcjonalnosc swiadczonych 
Uslug 

Rozdzial 1 Rodzaje i zakres swiadczonych Uslug 

§4 
1. 	 Na mocy Umowy Operator swiadczy uslugi telekomunikacyjne : 

a) uslug~ telefonicznq, 
b) uslug~ dost~pu do sieci Internet, 
c) uslug~ mobilnego Internetu, 
d) USIUg~ telewizyjnq. 

2. 	 Zakres i zbior cech oferowanych przez Operatora Pakietow 
w jakich swiadczone Sq Uslugi okreslony jest w Cenniku, 
Regulaminie, Regulaminie Promocji (jeieli Umow~ zawarto na 
warunkach promocyjnych) a Pakiet wybrany przez Abonenta 
okreslony jest w Umowie. 

3. 	 Operator swiadczy USIUgi okreslone w ust. 1 po wykonaniu 
Instalacji i/lub Instalacji koncowej - jesli Sq wymagane - oraz po 
dokonaniu Aktywacji. zgodnie z zawartq Umowq i Regulaminem 
oraz obowiqzujqcym prawem, w zasl~gu swojej Sieci, 
z zachowaniem wymaganej jakosci, w zakresie istniejqcych 
moiliwosci technicznych. 

4. 	 Operator oferuje takie Uslugi dodatkowe w zakresie wylqcznie 
okreslonym niniejszym Regulaminem, Regulaminami Promocji, 
Regulaminami Dodatkowymi, Cennikiem oraz Umowq. 

5. 	 W ramach swiadczonych Uslug, Abonent otrzymuje Numer 
Identyfikacyjny Abonenta, ktory s!uiy do identyfikacji Abonenta 
w kontaktach z Operatorem, dokonywania zmian w Us!udze, 
logowania si~ w iBOK. 

6. 	 Operator zapewnia kolejne przy!qczenie pojedynczego 
Zakonczenia sieci w Lokalu Abonenta wskazanym w Umowie oraz 
przy!qczenie pojedynczego Zakonczenia sieci poza Lokalem 
Abonenta, w szczegolnosci przylqczenie pojedynczego Zakoriczenia 
sieci w budynkach rekreacji indywidualnej, przeznaczonych do 
okresowego wypoczynku rodzinnego lub oddzia!ach firm 
przedsi~biorcow. 

7. 	 Ograniczenia w dost~pie lub korzystaniu z Us!ug lub aplikacji 
znajdujq si~ w Umowie, Regulaminie (szczegolnie w §8-12), 
Regulaminach Promocji lub poszezegolnyeh regulaminach 
korzystania z tych us!ug bqdi aplikaeji, jeieli Operator wprowadzi! 
takie ograniczenia. 

Rozdzial 2 lakosc i funkcjonalnosc uslug 

§5 
I. 	 W celu pomiaru i organizacji ruehu w Sieci oraz dla zapewnienia 

gwarantowanej jakosci Us!ug, Operator za pomocq odpowiednich 
narz~dzi prowadzi sta!y monitoring obciqienia Sieei w 
charakterystycznych jej punktach lub na styku z sieciami innych 
operatorow. Monitorowanie nie wp!ywa na jakosc swiadczonyeh 
Us!ug, prywatnosc Abonenta i ochron~ jego danych osobowyeh. 

2. 	 Operator ma prawo do podj~cia uzasadnionych i proporcjonalnych 
srodkow s!uiqcych zapewnieniu bezpieezenstwa i integralnosei 
Sieci, Us!ug oraz przekazu komunikat6w zwiqzanyeh ze 
swiadczonymi Us!ugami, w tym do eliminacji, przerwania ruchu 
sieeiowego lub przerwania, ograniczenia swiadczenia Us!ug. 

Informacje na temat potencjalnych zagroien zwiqzanych ze 
swiadczonymi przez Operatora Us!ugami, w tym na temat 
sposob6w ochrony bezpieczenstwa, prywatnosci i danych 
osobowych Sq publikowane na stronie www .platkom.pl a na 
wniosek Abonenta zostanq mu udzielone telefonicznie bqdi 
przes!ane na wskazany przez Abonenta adres poczty 
elektronicznej. 

3. 	 Operator moie informowac innych operator6w 
telekomunikacyjnych i podmioty zajmujqce si~ bezpieczenstwem 
teleinformatycznym 0 zidentyfikowanych zagroieniach, 0 ktorych 
mowa w ust. 2. Informacja moie zawierac dane niezb~dne do 
identyfikacji oraz ograniczenia zagroienia. 

4. 	 Operator swiadczy Uslugi przez caly okres obowiqzywania 
Umowy, z zachowaniem wskainik6w jakoscl okreslonych 
w przepisach prawa, bqdi w stosownych decyzjach f'rezesa UKE. 
Wskainiki te Sq zamieszczone przez Operatora na jego stronie 
internetowej www.platkom.pl. Ponadto Us!ugi Sq swiadczone 
zgodnie z parametrami danej Uslugi i wybranego przez Ab0nenta 
Pakietu i /Iub Pakietu Danych, wedle transferow od i do urzqdzenia 
okreslonych w Umowie lub Cenniku. Na wskainiki jakosci skladajq 
si~ min: 
a) dost~pnose Us!ugi z zastrzeieniem ust.5 
b) termin usuni~cia Awarii i Usterek okreslony w § 31 ust.4 
c) moiliwost uzyskal1ia polqczenia z BOK zgodnie z § 31 ust.2 
d) czas wst~pnego przylqczenia . 

5. 	 Uslugi swiadczone Sq nieprzerwanie z wyjqtkiem Okna 
serwisowego oraz Awarii. 

6. 	 Operator gwarantuje jakosc parametrow przepustowosci Uslugi 
dost~pu do Internetu dla danych wysylanych i odbieranych dla 
Us!ug swiadczonych na minimalnym poziomie 80 % deklarowanej 
w Umowie pr~dkosci dla uslugi swiadczonej w technologii 
swiatlowodowej oraz na poziomie 65 % dla Uslugi swiadczonej w 
pozosta!.ych technologiach . Deklarowana w Umowie pr~dkosc 
pobierania i wysylania danych stanowi pr~dkosc maksymalnq. 
Zwykle dost~pna pr~dkosc miesci si~ w przedziale prlldkosci 
minimalnej i deklarowanej (maksymalnej). Pr~dkosci pobierania 
danych i pr~dkosci wysy!ania danych, mierzone Sq za pomocq 
testow dost~pnych na stronie internetowej pod adresem 
www.platkom.pl. za pomocq urzqdzenia serwisowego Operatora 
pod!qczonego do Urzqdzenia w Lokalu Abonenta. Jakosc 
parametrow Us!ugi jest gwarantowana na odcinku od routera 
brzegowego Operatora do Zakonczenia Sieci w I..okalu Abonenta. 
W razie niezachowania parametr6w, 0 ktoryeh mowa powyiej, 
dost~p do informacji i tresei oraz moiliwosc ich 
rozpowszeehniania, a takie moiliwosc korzystania z niektorych 
aplikacji i us!ug mogq bye ograniczone. Niezaehowanie 
powyiszyeh parametrow przepustowosci stanowi nienaleiyte 
wykonanie Umowy, za ktore Operator ponosi odpowiedzialnosc 
zgodnie z § 36. 

7. 	 Zaleinie od wybranej przez Abonenta oferty, pr~dkost pobierania i 
wysylania danych rOinl si~. Przyk!adowo, plik wideo 0 rozmiarze 1 
GB zostanie pobrany w ezasie : 1 min 22 s dla Us!ugi, kt6rej 
pr~dkosc pobierania wynosi 100 Mb/s lub 13 min 39 s dla Us!ugi, 
ktorej pr~dkosc pobierania wynosi 10 Mb/s przy maksymalnej 
dost~pnej pr~dkosei pobierania danyeh. Przy przepustowosci na 
poziomie rninimalnym, ezas pobierania b~dzie odpowiednio 
dluiszy, zgodnie parametrami wskazanymi w ust. 6. Pr~dkosc 
wysy!ania danyeh rowniei r6ini si~ w zaleinosci od wyboru oferty. 
Wybor Us!ugi 0 przepustowosci pobierania n'iiszej nii 10 Mb/s 
moie uniemoiliwic korzystanie z niektorych tresci i aplikacji 
wymagajqcych wyiszych przepustowosci, takich jak odtwarzanie 
on-line tresci w jakosei HD, korzystanie z komunikatorow 
przesy!ajqcych obraz w jakosci HD lub granie w niektore gry on
line. 

8. 	 Faktycznie dost~pna dla Abonenta w danej chwili pr~dkosc 
przesy!u i pobierania danych moie si~ roinic od deklarowaneJ w 
Umowie i uzaleiniona jest w szczegolnosei od bieiqcyeh 
moiliwosei Sieei telekomunikaeyjnej, w tym ograniczeri 
technologicznych tej Sieci, moiliwosei technicznych oraz stanu 
technicznego Urzqdzen koncowych, dost~powych, przeciqlen Sieci. 

9. 	 Operator [;lie stosuje limitu ilosei poblerania i wysylania danych. 
10. 	 Z uwagl na to, ie swiadczenie Us!ug telewizji oparte jest na 

protokole IP (Us!ugi majq charakter telewizji IPl"V) Operator 
gwarantuje ich jakosc wedle parametrow przepustowosci 
transmisji danyeh jak dla Uslugi dost~pu do Internetu. 

11. 	 Korzystanie z innych Us!ug swiadczonych przez Operatora za 
pomoeq Sieei nie ma wp!ywu na pr~dkosc pobierania i wysylania 
danych w ramach Us!ugi dost~pu do Internetu. Dostawea uslug 
swiadczy inne Us!ugi wy!qcznie wtedy, gdy przepustowosc Sieei 
umoiliwia rownoezesne korzystanie ze wszystkich Us!ug pozostaje 
bez wp!ywu na ieh jakosc. 

12. 	 Operator gromadzi dane 0 lokalizaeji Urzqdzenia, z ktorego 
wykonywane jest po!qezenie. Z uwagi na charakter Sieei 
Operatora (Siec stacjonarna), lokalizacja ta pokrywa si~ 
z adresem Zakonczenia Sieci, chyba ie Abonent Uslugi 
telefonicznej zmieni lokalizacj~ Urzqdze.nia dost~powego (tzw. 
bramka VoIP), 0 czym z LJwagi na koniecznosc prawidlowego 
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kierowania polqczeri na numery alarmowe zobowiqzany jest 
niezwloczn ie poinformowae Operatora. 

13. 	 Funkcjonalnosc Tresci cyfrowych to moiliwe sposoby ich 
wykorzystywania. Tresciami cyfrowymi Sq udost~pniane 
Abonentom w formie komunikat6w na ekranie telewizora 
informacje, w tym informacje na temat program6w telewizyjnych 
dost~pnych w ramach Uslugi telewizji (EPG). W ramach EPG 
Abonent moie bez ograniczeri korzystae z udost~pnionych im 
informacji . 

14. 	 Interoperacyjnose Tresci cyfrowych ze sprz~tem komputerowym 
i oprogramowaniem oznacza rodzaj sprz~tu i oprogramowania, 
jaki jest niezb~dny jest do korzystania z Tresci cyfrowych: 
aj w przypadku Uslugi telefonicznej oznacza, ie Urzqdzenie 

koricowe (telefon) musi posiadae funkcj~ tonowego 
wybierania numer6w, 

b) 	 w przypadku uslugi dost~pu do sieci Internet oznacza, 
ie urzqdzenie koricowe (komputer) musi bye wyposaione 
w kart~ sieciowq w standardzie FASTETHERNET, 

c) 	 w przypadku Uslugi telewizji oznacza, ie Urzqdzenie 
koricowe (telewizor, komputer) musi posiadac wejscie HDMI 
lub Eurozlqcze 

d) 	 w przypadku mobilnego Internetu - Urzqdzenie koricowe 
musi miee moiliwose poprawnej obslugi karty SIM. 

Dzial IV Umowa 

Rozdzial 1 Zawarcie i odstil,pienie od Umowy 

§6 
I. 	 Umowa okresla w szczeg6lnosci : 

a) strony Umowy, w tym nazw~, adres i siedzib~ Operatora, 
b) adres Lokalu/miejsca Instalacji, 
c) Numer zakonczenia sieci, BOK-PIN, BOK - ID Klienta 

przydzielony Abonentowi, 
d) sWladczone Uslugi ze wskazaniem elementow skladajqcych si~ 

na Oplat~ abonamentowa., 
e) Pakiet, 
f) termin rozpocz~cia swiadczenia Uslug, 
g) informacje dotyczqce cen oraz spos6b uzyskania informacji 

a aktualnych Cennikach Operatora, 
h) czas trwania Umowy, w tym 'minimalny okres wymagany do 

skorzystania z warunk6w promocyjnych, 
i) tryb i warunki dokonywania zmian Umowy oraz warunki Jej 

przedluienia i rozwiqzania, 
j) wysokosc ulgi przyznanej Abonentowi, 
k) informacj~ a post~powaniach w sprawie pozasqdowego 

rozwiqzywania sporow konsumenckich i post~powaniach przed 
stalymi polubownymi sqdami konsumenckimi przy Prezesie 
UKE oraz informacj~ 0 mOiliwosci rozwiqzania sporu przed 
sqdem powszechnym. 

Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej, na Zamowienie 
Uiytkownika koncowego, w terminie 30 dni ad dnia jego wIHYwu 
do Operatora, po spelnieniu przez Uiytkownika koricowego 
warunk6w wynikajqcych z Regulaminu. 

3. 	 Zam6wienie uwaia si~ za cofni~te w przypadku, gdy w terminie 
2 miesi~cy ad ustalonej z Uiytkownikiem koncowym daty zawarcia 
Umowy Uiytkownik koncowy nie przystqpi do zawarcia Umowy. 
Nie zwalnia to jednak Uiytkownika ad obowiqzku rozliczenia 
swiadczen wykonanych na jego rzecz. 

§7 
1. 	 Umowa moie bye zawarta : 

a) w lokalu (siedzibie/BOK) Operatora, 
b) poza lokalem Operatora, 
c) na odleglose, tzn. bez jednoczesnej fizycznej obecnosci stron, 

z wylqcznym wykorzystaniem jednego lub wi~kszej liczby 
srodk6w porozumiewania si~ na odleglose do chwili zawarcia 
Umowy wlqcznie. 

2. 	 Abonent b~dqcy Konsumentem, kt6ry zawarl Umow~ poza lokalem 
Operatora lub na odleglose w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 
30 maja 2014r. a prawach konsumenta (Dz.U. paz. 827 z 2014r.) 
moie w terminie 14 dni ad zawarcia Umowy odstqpiC ad niej bez 
podania przyczyny i bez ponoszenia koszt6w, z wyjqtkiem koszt6w 
okreslonych w ust. 10, 12,15, skladajqc osobiscie u Operatora lub 
listownie na adres siedziby Operatora stosowne oswiadczenie na 
pismie. 0 ile Umowa nie stanowi inaczej lub Strony nie postanowily 
inaczej, Operator nie zapewnia moiliwosci zloienia w/w 
oswiadczenia drogq elektronicznq. Zloienie oswiadczenia a 
odstqpieniu ad Umowy 0 swiadczenie Uslug jest r6wnoznaczne ze 
zloieniem jednoczesnie oswiadczenia 0 dostqpieniu ad umowy 
sprzedaiy Urzqdzenia, zawartej Iqcznie z Umowq 0 swiadczenie 
Uslug. 

3. 	 Oswiadczenie moina zloiye na formularzu, kt6rego wz6r stanowi 
zalqcznik do Umowy. 

4. 	 Nadanie listu w w/w 14 dniowym terminie wystarcza do jego 
zachowania. 

Jeieli Konsument nie zostal poinformowany przez Operatora 
a prawie odstqpienia ad Umowy, prawo to wygasa po uIHywie 12 
miesi~cy ad uplywu terminu, a kt6rym mowa w ust. 2 powyiej. 
Jeieli Konsument zostal poinformowany a prawie odstqpienia ad 
Umowy przed uIHywem 12 miesi~cy, termin do odstqpienia 
od Umowy wygasa po 14 dniach ad udzielenia Konsumentowi 
informacji a tym prawie. 

6. 	 W przypadku odstqpienia od Umowy Abonenckiej zawartej poza 
lokalem przedsi~biorstwa Operatora lub na ad leg lose, Umowa taka 
jest uwaiana za niezawartq. 

7. 	 Operator ma obowiqzek niezwlocznie, nie p6Zniej nii w terminie 14 
dni ad dnia otrzymania oswiadczenia Abonenta a odstqpieniu ad 
Umowy, zwr6cic Abonentowi wszystkie dokonane przez niego 
platnosci, w tym koszty dostarczenia Urzqdzenia dost~powego. 

8. 	 Operator dokonuje zwrotu platnosci przy uiyciu takiego samego 
sposobu zaplaty, jakiego uiyl Abonent, chyba ie Abonent wyraznie 
zgodzil si~ na inny sposob zwrotu, kt6ry nie wiqie si~ dla niego 
z iadnymi kosztami. 

9. 	 Jeieli Operator nie zaproponowal, ie sam odbierze Urzqdzenie 
ad Abonenta, moie wstrzymac si~ ze zwrotem platnosci 
otrzymanych od Abonenta do chwili otrzymania Urzqdzenia 
z powrotem lub dostarczenia przez Abonenta dowodu jego 
odeslania, w zaleinosci od tego, kt6re zdarzenie nastqpi wczesniej. 

10. 	 Jeieli Abonent wybral spos6b dostarczenia rzeczy inny nii 
najtanszy zwykly spos6b dostarczenia oferowany przez Operatora, 
nie jest on zobowiqzany do zwrotu Abonentowi poniesionych przez 
niego dodatkowych koszt6w. 

11. 	 Abonent ma obowiqzek zwr6cie Urzqdzenie Operatorowi (Iub 
przekazae jq osobie upowainionej przez Operatora do odbioru) 
niezwlocznie, jednak nie p6Zniej nii 14 dn i ad dnia, w kt6rym 
odstqpil ad Umowy, chyba ie Operator zaproponowal, ie sam 
odbierze Urzqdzenie. Do zachowania terminu wystarczy odeslanie 
Urzqdzenia przed jego uplywem. 

12. 	 Abonent ponosi tylko bezposrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba ie 
Operator zgodzil si~ je poniesc lub nie poinformowal Abonenta a 
koniecznosci poniesienia tych koszt6w. 

13. 	 Jeieli Umow~ zawarto poza lokalem przedsi~biorstwa a Urzqdzenie 
dostarczono Abonentowi do miejsca, w kt6rym zamieszkiwal 
w chwili zawarcia Umowy, Operator jest zobowiqzany do odebrania 
rzeczy na swoj koszt, gdy ze wzgl~du na charakter rzeczy nie 
moina jej odeslac w zwykly spos6b pocztq. 

14. 	 Abonent ponosi odpowiedzialnosc za zmniejszenie wartosci 
Urzqdzenia b~dqce wynikiem korzystania z niej w spos6b 
wykraczajqcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech 
i funkcjonowania Urzqdzenia, chyba ie Operator nie 
poinformowal Abonenta a prawie odstqpienia od Umowy zgodnie 
z wymaganiami Ustawy a prawach konsumenta. 

15. 	 Jeieli Abonent wykonuje prawo odstqpienia od Umowy po 
zgloszeniu wyraznego iqdania rozpocz~cia swiadczenia mu uslug 
przed uplywem terminu do odstqpienia ad Umowy, ma obowiqzek 
zaIHaty za swiadczenia spelnione do chwili odstqpienia ad Umowy. 
Kwot~ zaplaty oblicza si~ proporcjonalnie do zakresu spelnionego 
swiadczenia, z uwzgl~dnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub 
wynagrodzenia. Jeieli cena lub wynagrodzenie Sq nadmierne, 
podstawq obliczenia tej kwoty jest wartose rynkowa spelnionego 
swiadczenia. 

16. Abonent nie ponosi koszt6w swiadczenia uslug, w calosci lub 
w cz~sci, za czas do odstqpienia od Umowy, jeieli : 
a) Operator nie poinformowal Abonenta 0 prawie odstqpienia ad 

Umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z przepisami 
Ustawyo prawach konsumenta lub 

b) 	 Abonent nie iqdal spelniania swiadczenia przed uplywem 
terminu do odstqpienia ad Umowy zgodnie z przepisami 
Ustawyo prawach konsumenta. 

17. 	 Prawo odstqpienia ad Umowy zawartej na odleglosc lub poza 
lokalem przedsi~biorstwa nie przysluguje w wypadkach: 

a) 	 jeieli Operator wykonal w pelni Uslug~ za wyraznq 
zgodq Abonenta, kt6ry zostal poinformowany przed 
rozpocz~ciem swiadczenia, ie po spelnieniu swiadczenia przez 
Operatora utraci prawo odstqpienia ad Umowy; 

b) 	 w kt6rej przedmiotem swiadczenia jest rzecz 
nieprefabrykowana, wyprodukowana wedlug specyfikacji 
Abonenta lub sluiqca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 
potrzeb; 

c) 	 w kt6rej Abonent wyrainie zqdal, aby Operator do niego 
przyjechal w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; 
jeieli Operator swiadczy dodatkowo inne uslugi nii te, kt6rych 
wykonania Abonent iqdal, lub dostarcza rzeczy inne nii cz~sci 
zamienne niezb~dne do wykonania naprawy lub 
konserwacji, prawo odstqpienia ad Umowy przysluguje 
Abonentowi w odniesieniu do dodatkowych uslug lub rzeczy; 

d) 	 a dostarczanie tresci cyfrowych, kt6re nie Sq zapisane na 
nosniku materialnym, jeieli spelnianie swiadczenia rozpocz~lo 
si~ za wyrainq zgodq Abonenta przed uplywem terminu 
do odstqpienia ad Umowy i po poinformowaniu go przez 
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Operatora 0 utracie prawa odsti\jJienia od Umowy. 

§8 
W imieniu Operatora Umow~ zawiera osoba upowainiona (przedstawiciel 
Operatora), na podstawie pisemnego pelnomocnictwa. 

§9 
1. 	 Uiytkownik koncowy moie zawrzee Umow~ oraz dOkonywae 

czynnosci dotyczqcyCh wykonania Umowy osobiscie bqdz przez 
przedstawiciela/pelnomocnika upowainionego na pismie. 
Przedstawiciel lub pelnomocnik Abonenta lub Uiytkownika 
koncowego zobowiqzany jest okazae dowod osobisty. 

2. 	 W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 
nieposiadajqcej osobowosci prawnej Umow~ mogq zawrzee 
pelnomocnicy tych os6b albo osoby upowainione do jej 
reprezentowania, posiadajqce pisemne umocowanie zgodnie 
z wlasciwym rejestrem lub ewidencjq. 

3. 	 Umowa zostaje zawarta z osobq, ktora poda aktualne dane 
niezb~dne do zawarcia Umowy oraz okaie waine oryginaly lub 
poswiadczone notarialnie kopie dokumentow, pozwalajqcych na 
ustalenia danych Uiytkownika koncowego, 0 kt6rych mowa w §48 
ust. 2., pkt. a-f lub w §48 ust. 4., pkt. a-h, a takie spelni 
ewentualne inne wymagania, okreslone w Regulaminie . 

4. 	 Z przedloionych stron dokumentow zawierajqcych dane niezb~dne 
do zawarcia Umowy Operator moie sporzqdzie kserokopie . 

§ 10 
1. 	 Umowa moie bye zawarta z Uiytkownikiem koncowym 

posiadajqcym Tytul prawny do Lokalu lub nieruchomosci, w ktorych 
b~dzie zainstalowane Zakonczenie sieci. 

2. 	 W przypadku posiadania przez Uiytkownika koncowego Tytulu 
prawnego do Lokalu/nieruchomosci innego nii prawo wlasnosci, 
prawo uiytkowania wieczystego lub spoldzielcze prawo do lokalu, 
przylqczenie pojedynczego zakonczenia sieci wymaga 
przedstawienia przez niego pisemnej zgody na Instalacj~ 
odpowiednio wlasciciela, uiytkownika wieczystego nieruchomosci lub 
czlonka sp61dzielni mieszkaniowej. 

3. 	 Abonent zobowiqzany jest niezw/ocznie, nie p6Zniej nii w terminie 
7 dni od utraty Tytu/u prawnego do Lokalu, do powiadomienia 
Operatora 0 tej okolicznosci . Powiadomienie powinno nasti\jJie 
pisemnie lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres BOK 
pod rygorem rozwiqzania Umowy przez Operatora ze skutkiem 
natych miastowym. 

§11 
Operator moie uzaleinie zawarcie Umowy od: 

a) podania przez Uiytkownika koncowego niezb~dnych danych do 
zawarcia Umowy, okreslonych w § 48, ust. 2-4, 

b) dostarczenia przez Uiytkownika koncowego dokument6w 
potwierdzajqcych moiliwose wykonania zObowiqzania wobec 
Operatora wynikajqcego z Umowy, 

c) pozytywnej oceny wiarygodnosci platniczej Uiytkownika 
koncowego wynikajqcej z danych posiadanych przez Operatora 
lub udost~pnionych jej przez biuro informacji gospodarczej; 
Operator powiadamia Uiytkownika koncowego 0 wystqpieniu 
takiego zastrzeienia. 

§ 12 
1. 	 Operator moie odmowie zawarcia Umowy w przypadku: 

a) braku moiliwosci technicznych swiadczenia Us/ug wedle 
wybranego przez Uiytkownika koncowego Pakietu i lokallzacji; 

e) 	 niespelnienia przez Uiytkownika koncowego lub Abonenta 
warunkow wynikajqcych z Regulaminu, w szczegolnosci 
dotyczqcych dostarczenia w odpowiedniej formie dokument6w 
okreslonych w § 9 i 10 ust.2, lub przedstawienia przez 
Uiytkownika koncowego lub Abonenta dokumentow, ktorych 
autentycznose budzi uzasadnione wqtpliwosci; 

f) podania bl~dnych lub nieaktualnych danych przy zawarciu 
Umowy; 

g) uprzedniego rozwiqzania przez Operatora innej Umowy z winy 
Abonenta lub Uiytkownika koncowego; 

h) 	 negatywnej oceny wiarygodnosci platniczej Uiytkownika 
koncowego lub Abonenta dokonanej na podstawie informacji 
dostarczonych przez t~ osob~ lub informacji b~dqcych 
w posiadaniu Operatora albo udost~pnionych Operatorowi 
przez biuro informacji gospodarczej. Operator powiadamia 
Uiytkownika koncowego lub Abonenta 0 wysti\jJieniu takiej 
oceny; 

i) 	 w przypadku odmowy wp/aty kaucji przez Uiytkownika 
koncowego lub Abonenta. 

2. 	 Operator moie zawrzee Umow~ na warunkach mniej korzystnych dla 
Uiytkownika koncowego w wyniku negatywnej oceny wiarygodnosci 
platniczej dokonanej na podstawie informacji udost~pnionych przez 
biuro informacji gospodarczej, w szczego/nosci poprzez iqdanie 
zabezpieczenia wierzyte/nosci wynikajqcych z tej Umowy. 

3. 	 Z Uiytkownikiem koncowym, co do ktorego dokonano negatywnej 
oceny wiarygodnosci p/atniczej, Operator mOle zawrzee Umow~ pod 

warunkiem z/oienia przez niego jednorazowej kaucji w wysokosci 
uzgodnionej przez strony Umowy z zastrzeienlem ust. 4 ,i 5. 

4. 	 Kaucja nie pod/ega oprocentowaniu. 
5. 	 Kaucja nie ma charakteru zaliczki ani przedplaty z tytu/u 

jakichkolwiek naleinosci Operatora. 
6. 	 Kaucja u/ega niezw/ocznie zwrotowi w przypadku rozwiqzania lub 

wygasni~cia Umowy, 0 ile Operator nie zaliczy calosci lub cz~sci 
kaucji na poczet wymagalnych op/at naleinych Operatora z tytulu 
Umowy. 

§ 13 
I. 	 Umowa moie bye zawarta na czas okreslony od 12 do 36 miesi~cy 

lub na (las nieokreslony. W przypadku Konsumenta poczqtkowy 
ok res obowiqzywania Umowy zawieranej z Operatorem na czas 
okres/ony nie moie bye dluiszy nii 24 miesiqce. 

2. 	 Uplyw okresu, na jaki Umowa zostala zawarta, powoduJe jej 
przeksztalcenie w Umow~ na czas nieokreslony, chyba ie Abonent w 
terminie nie p6Zniejszym nii 30 dni przed up/ywem okresu, na ktory 
Umowa zostala zawarta powiadomi na pismie Operatora, 
o braku woli przedluienia Umowy. Pismo powinno zostae skierowane 
na adres siedziby Operatora wskazany na Umowie lub Biura Obslugi 
Klienta wskazany na stronie internetowej Operatora lub z/oione 
osobiscie w tych miejscach. 

§14 
Na iyczenie Abonenta, na podstawie zawartej z nim Umowy, Operator 
swiadczy uslugi telekomunikacyjne osobom pozostajqcym z nim 
w stosunkach cywilno-prawnych (pracownikom, wsp61pracownikom, 
partnerom handlowym itp. ). Powyisze nie dotyczy umow zawieranych 
z Abonentami b~dqcymi Konsumentami. 

Rozdzial 2 Zmiana Umowy 

§15 

1. 	 Umowa moie ulec zmianie za porozumieniem Stron. 
2. 	 Zmiana warunkow Umowy nast~puje w formie pisemnej poprzez 

zawarcie Aneksu z uwzgl~dnieniem postanowien ust. 3 i 4 z 
zastrzeieniem, ie jesli Operator oferuje takq moiliwose, wowczas 
niektore Uslugi Dodatkowe mogq bye aktywowane i dezaktywowane 
przez Abonenta bez koniecznosci zmiany Umowy np. poprzez ich 
aktywacj~/dezaktywacj~ w TV Panelu lub za posrednictwem 
srodkow porozumiewania si~ na odleglose. Informacja 0 Uslugach 
Dodatkowych i/lub Pakietach Danych, ktorych 
aktywacja/dezaktywacja nie wymaga zmiany Umowy znajduje si~ na 
stronie internetowej Operatora, oraz b~dzie przekazana Abonentowi 
telefonicznie na jego wniosek w kaidym czasie lub przeslana mu na 
ad res e-mail. Za dzien dokonania zmiany warunkow Umowy Strony 
rozumiejq dzieri zawarcia Aneksu, w sposob wskazany w niniejszym 
Regulaminie. 

3. 	 Zmiana zakresu swiadczonej Uslugi, w tym Pakietow Operatora, 
Pakietow Danych i Uslug dodatkowych w tyrn Doladowania Limitu 
Danych w ramach Cennikow Operatora, okresu na jaki Umowa 
zostala zawarta, sposobu skladania zamowien na Pakiety nast~puje 
poprzez zloienie oswiadczenia przez Abonenta, w formie pisemnej, 
osobiscie w BOK, siedzibie Operatora lub korespondencyjnie . 

4. 	 Abonent moie dokonae zmiany zakresu swiadczonej Us/vgi, w tym 
Pakietow Operatora, Pakietow Danych i Uslug dodatkowych w tym 
Do/adowania Limitu w ramach Cennikow Operatora, sposobu 
sk/adania zamowien na Pakiety takie przy wykorzystaniu srodkow 
porozumiewania Si~ na odleglose (telefon, fax, email,) z pozytywnie 
przeprowadzonym potwierdzeniem tOisamosci lub statusu prawnego 
Abonenta w spos6b okreslony w §9 lub z zastosowaniem Numeru 
Identyfikacyjnego. Forma email oznacza przeslanie wiadomosci w 
formie elektronicznej z zalqcznikiem zawierajqcym skan pisma z 
oswiadczeniem i czytelnym podpisem. 

5. 	 W przypadku zloienia przez Abonenta oswiadczenia 0 zmianie 
warunk6w Umowy w sposob okreslony w ust. 3 lub 4 Operator 
utrwala oswiadczenia Abonenta i przechowuje je do konca 
obowiqzywania Umowy na zmienionych warunkach oraz na iqdanie 
Abonenta umoiliwia mu zapoznania si~ z tresciq tego oswiadczenia 
w powyiszym okresie. Ponadto Operator, w terminie ustalonym 
z Abonentem, ale nie p6Zniej nii w ciC\Qu jednego miesiqca od dnia 
zlecenia zmiany przy wykorzystaniu srodkow porozumiewania si~ na 
odleglosc, potwierdzi drogq elektroniCznq na wskazany przez 
Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocq podobnego 
srodka porozumiewania si~ na odleglose lub, na iqdanie Abonenta, 
w formie pisemnej fakt zloienia oswiadczenia 0 zmianie warunkow 
Umowy, ich trese, zakres i termin wprowadzenia wraz z cenami 
uslug w ramach dokonaneJ zmiany, w tym Pakietu Operatora. 

6. 	 Abonent, ktory zloiyl oswiadczenie 0 zmianie warunkow Umowy 
przy pomocy srodkow porozumiewania si~ na odleg/ose, moie od 
nich odsti\jJie bez podania przyczyn, sk/adajqc stosowne 
oswiadczenie na pismie w terminie 10 dni od dnia otrzymania 
potwierdzenia. Do zachowania terminu wystarczy wys/anie 
oswiadczenia przed jego uplywem. 
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7. 	 Abonentowi nie przysluguje prawo odstqpienia od dokonanej zmiany 
warunkow Umowy, 0 ktorej mowa w ustA, jeieli Operator, za zgodq 
Abonenta, rozpoczql swiadczenie Uslug zgodnie ze zmienionymi 
warunkami Umowy. 

8. 	 W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu zloienia oswiadczenia 
o zmianie warunkow Umowy oraz jego tresci, zakresu i terminu 
wprowadzenia zmian, 0 ktorych mowa w ust. 4, termin, w ktorym 
Abonent moie odstqpiC od dokonanej zmiany warunkow Umowy, 
wynosi trzy miesiqce i liczy si~ od dnia zloienia oswiadczenia 
o zmianie warunkow Umowy. Jeieli jednak Abonent po rozpocz~ciu 
biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skroceniu 
do 10 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia. 

9. 	 Rowniei do zmiany warunkow Umowy majq odpowiednie 
zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczqce zawarcia 
Umowy. 

10. SWiadczenie Uslug w zmienionym lub dodanym Pakiecie 	i/lub nowej 
opcji Uslugi i/lub zmienionym Pakiecie Danych nast~puje od 
kolejnego Okresu rozliczeniowego, wyst~pujqcego po Okresie 
rozliczeniowym, w ktorym dokonano zmiany warunkow Umowy 
(przy czym w razie zmiany Limitu Danych termin ten jest zachowany 
pod warunkiem dokonania jego zmiany na nie krocej nii 5 dni przed 
zakonczeniem danego Okresu Rozliczeniowego) lub od dnia 
rozpocz~cia swiadczenia Uslug w dodanej lub zmienionej taryfie i/lub 
usludze jeieli Abonent zloiyl wniosek i wyrazil zgod~ na rozpocz~cie 
swiadczenia Uslug zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy 
przed rozpocz~ciem kolejnego Okresu rozliczeniowego, za wyjqtkiem 
niektorych Uslug Dodatkowych, ktorych aktywacja/dezaktywacja 
moie nastqpic od nast~pnego dnia roboczego po dokonaniu zmiany 
przez Abonenta (informacje w tym zakresie zawarte Sq na stronie 
internetowej Operatora, oraz mogq byc przekazane Abonentowi 
telefonicznie lub pocztq e-mail na jego wniosek w kaidym czasie) . 

10	 Abonent moie dOkonywae Doladowania Limitu Danych przez' 
zakupienie Dodatkowych Pakietow Danych przez zloienie u 
Operatora zamowienia na Dodatkowy Pakiet Danych, w sposob 
wskazany w ust . 3 lub 4 powyiej. Aktywowanie Dodatkowego 
Pakietu Danych nastqpi w terminie nie dluiszym nii 3 dni robocze od 
dnia zloienia zamowienia na Dodatkowy Pakiet Danych . 
Aktywowanie Dodatkowego Pakietu Danych nie wymaga zmiany 
Umowy. Abonent jest zwiqzany zloionym zamowieniem na 
Dodatkowy Pakiet Danych i nie moze go cofnqc po jego dojsciu do 
adresata. 

11. W przypadku zmiany danych istotnych do naleiytego wykonania 
Umowy (min. adresow, nazwy, nazwiska) Abonent zobowiqzany jest 
do powiadomienia Operatora w terminie 7 dni od dokonania zmiany . 
Powiadomienie powinno nastqpiC pisemnie lub za posrednictwem 
poczty elektronicznej na adres BOK pod rygorem zawieszenia 
swiadczenia Uslug do czasu powiadomienia. 

§16 
1. 	 Operator moie zmienic warunki Umowy, w tym okreslone 

w Regulaminie. W takim przypadku Operator dor~czy Abonentowi 
na pismie tresc kaidej proponowanej zmiany warunkow Umowy 
z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiqca przed 
wprowadzeniem zmian w iycie a w razie zmian okreslonych 
w Regulaminie poda je dodatkowo do publicznej wiadomosci. Okres 
ten moie bye krotszy, jesli publikacja aktu prawnego, z ktorego 
wynika koniecznose wprowadzenia zmian nast~puje 
z wyprzedzeniem krotszym nii miesiqc przed jego wejsciem w iycie 
lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Operator rowniei 
poinformuje Abonenta 0 prawie wypowiedzenia Umowy - do dnia 
wprowadzenia zmian w iycie - jesli Abonent nie akceptuje 
zaproponowanych zmian. W razie skorzystania przez Abonenta 
z powyiszego uprawnienia, Operatorowi nie przysluguje roszczenie 
o proporcjonalny zwrot ulgi, 0 ktorym mowa w § 19 ust. 3, chyba ze 
koniecznosc wprowadzenia zmian wynika bezposrednio ze zmiany 
przepisow prawa, z decyzji Prezesa UKE, lub polega na usuni~ciu 
niedozwolonych postanowien umownych. 

2. 	 Na iqdanie Abonenta, ktory udost~pnil swoje dane, 0 ktorych mowa 
w §48 Operator dostarcza tresc kaidej proponowanej zmiany 
warunkow Umowy, w tym okreslonych w Regulaminie, drogq 
elektronicznq na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty 
elektronicznej lub za pomocq podobnego srodka porozumiewania si~ 
na odleglosc. 

3. 	 W przypadku, gdy proponowana zmiana warunkow Umowy 
okreslonych w Regulaminie wynika bezposrednio ze zmiany 
przepisow prawa, powoduje obniienie cen uslug 
telekomunikacyjnych, dodanie nowej uslugi lub wynika z decyzji 
Prezesa UKE Operator podaje do publicznej wiadomosci trese 
proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego 
miesiqca przed wprowadzeniem ich w iycie. Okres ten moie bye 
kr6tszy, jesli publikacja aktu prawnego, z kt6rego wynika 
koniecznosc wprowadzenia zmian nast~puje z wyprzedzeniem 
kr6tszym nii miesiqc przed jego wejsciem w iycie lub okres taki 
wynika z decyzji Prezesa UKE. Wtedy Operator rowniei poinformuje 
Abonenta 0 prawie wypowiedzenia Umowy- do dnia wprowadzenia 
zmian w iycie -jesli Abonent nie akceptuje zaproponowanych zmian. 

4. 	 Jeieli koniecznose wprowadzenia zmiany warunkow Umowy, w tym 
okreslonych w Regulaminie lub w Cenniku, wynika wylqcznie 

ze zmiany stawki podatku od towarow i uslug stosowanej dla uslug 
telekomunikacyjnych, Operator podaje do publicznej wiadomosci 
informacje 0 zmianie warunk6w Umowy, w tym okreslonych 
w Regulaminie, zmianie w Cenniku, terminie ich wprowadzenia wraz 
ze wskazaniem miejsca udost~pnienia tresci zmiany lub warunkow 
Umowy lub Cennika uwzgl~dniajqcych t~ zmian~, 0 prawie 
wypowiedzenia Umowy przez Abonenta w przypadku braku 
akceptacji tych zmian, oraz 0 koniecznosci zwrotu przyznanej ulgi 
w przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa 
do wypowiedzenia Umowy Operator moie podae do publicznej 
wiadomosci informacje 0 ww. zmianach z wyprzedzeniem krotszym 
nii miesiqc przed wprowadzeniem tych zmian w iycie wylqcznie 
w przypadku, kiedy publikacja aktu prawnego, z ktorego wynika 
zmiana stawki podatku od towarow i uslug stosowanej dla uslug 
telekomunikacyjnych, nast~puje z wyprzedzeniem krotszym nii 
miesiqc przed wejsciem w iycie zmiany tej stawki. 

S. 	 Umowa moie rowniei zostac zmieniona, jeieli Operator przedstawi 
Abonentowi ofert~ zmiany obowiqzujqcych warunk6w, a strony 
podpiszq odpowiedni Aneks do Umowy lub nowq Umow~. 

§17 
1. 	 Zmiana Umowy w zakresie zmiany miejsca instalacji Zakonczenia 

sieci nast~puje w terminie 30 dni od daty zloienia zamowienia 
przez Abonenta. Termin rozpocz~cia swiadczenia Uslug 
we wskazanym przez Abonenta miejscu jest okreslony w Aneksie 
do Umowy lub w nowej Umowie, nie dluiszym nii 10 miesi~cy 
od dnia zloienia zam6wienia . 

2. 	 Do zmiany miejsca instalacji Zakonczenia sieci stosuje si~ 
odpowiednio §6-12 Regulaminu . 

3. 	 Abonent nie moie bez zgody Operatora przenlesc praw 
i obowiqzkow wynikajqcych z Umowy. Przyczyny odmowy zgody 
przez Operatora zostanq przez niego pisemnie dor~czone 

Abonentowi 

§18 
W celu zabezpieczenia interesow Uiytkownikow koricowych i Abonentow, 
Operator zastrzega sobie prawo do nagrywania tresci rozmow 
dotyczqcych skladanych zam6wieri, zleceri lub innych oswiadczeri woli 
zwiqzanych z Umowa., 0 czym Uiytkownik koricowy/Abonent jest 
informowany przed rozpocz~ciem rozmowy. Nagranie ma charakter 
poufny i moie bye wykorzystane wylqcznie jako dowod zloien ia zlecenia 
lub sprawdzenia prawidlowosci jego wykonania. 

Rozdzial3 RozwiCl.zanie i wyga5ni~cie Umowy 

§19 
I . 	 Umowa moie bye rozwiqzana przez Abonenta w kaidym czasie. 

z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia i ze skutkiem 
na koniec Okresu rozliczeniowego nast~pujqcego po miesiqcu 
zloienia wypowiedzenia, przez pisemne 05wiadczenie dor~czone 
Operatorowi na adres siedziby wskazany na Umowie lub 
do Biura Obslugi Klientow (BOK) . Wypowiedzenie musi zawierae 
co najmniej nr Umowy lub numer ID Klienta. W okresie 
wypowiedzenia Operator pobiera naleine oplaty zgodnie 
z obowiqzujqcymi cennikami Operatora . W przypadku Umow 
ktorych stronq nie jest Konsument, prawo rozwiqzania umowy 
za wypowiedzeniem dokonanym przez Abonenta ulega zawieszeniu 
przez okres pozostawania w op6Znieniu z uregulowaniem oplat. 
Umowa moie zostae rozwiqzana za porozumieniem Stron w innym 
uzgodnionym terminie na warunkach okreslonych 
w porozumieniu. 

3. 	 W przypadku, gdy zawarcie Umowy wiqzalo si~ z przyznaniem 
Abonentowi ulgi, Operatorowi przysluguje roszczenie 0 zwrot 
ulgi z tytulu rozwiqzania Umowy przez Abonenta lub przez 
Operatora z winy Abonenta przed uplywem okresu, na ktory 
Umowa zostala zawarta, w wysokosci n ieprzekraczajqcej 
rownowartosci ulgi przyznanej Abonentowi i pomniejszonej 
o proporcjonalnq jej wartoS( za okres od dnia zawarcia Umowy 
do dnia jej rozwiqzania . Roszczenie nie przysluguje w przypadku 
rozwiqzania przez Abonenta b~dqcego Konsumentem Umowy przed 
rozpocz~ciem swiadczenia Uslug, chyba, ie przedmiotem ulgi jest 
telekomunikacyjne urzqdzenie dost~powe . 

4. 	 Abonent po uprzednim zawiadomieniu Operatora 0 braku swiadczeri 
(zgloszeniu reklamacji w trybie okreslonym w §40, moie 
jednostronnie rozwiqzae Umow~ w kaidym czasie ze skutkiem 
natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia jeieli 
Operator ze swojej winy lub dzialania sHy wyiszej nie swiadczy 
Uslug nieprzerwanie przez 20 dni . W takich przypadkach 
Operatorowi nie przysluguje roszczenie 0 zwrot ulgi. 

§20 
I. 	 Umowa moie bye rozwiqzana przez Operatora w kaidym czasie, 

z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia i ze skutkiem 
na koniec Okresu rozliczeniowego. przez pisemne oswiadczenie 

5z14 



dor~czone Abonentowi, w szczegolnosci w przypadku pogorszenia 
warunkow Swiadczonych Uslug bqdz braku tych Uslug z przyczyn 
niezaleinych od Operatora. 

2. Operator moie jednostronnie rozwiqzac w kaidym czasie 
ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu 
wypowiedzenia Umow~ z Abonentem, ktoremu zawieszono lub 
ograniczono swiadczenie uslug telekomunikacyjnych po uprzednim 
bezskutecznym pisemnym wezwaniu Abonenta do: 
a) zaplaty naleinosci w terminie nie krotszym nii 7 dni 

w przypadku opoznienia w platnosci za wykonane Uslugi, 
b) usuni~cia przyczyn zawieszenia lub ograniczenia swiadczenia 

Uslug w przypadkach, 0 ktorych mowa w § 26 ust.3 i/lub §27 . 
Z zastrzeieniem innych postanowien Regulaminu lub Umowy, 
Operator moie rozwiqzac Umow~ w kaidym czasie ze skutkiem 
natychmiastowym bez zachowania okresU' wypowiedzenia 
w przypadku: 
a) utraty przez Operatora uprawnien do prowadzenia dzialalnosci 

telekomunikacyjnej, 
b) utraty Tytulu prawnego do Lokalu, 
c) wszcz~cia wobec Abonenta nie b~dqcego osobq fizycznq 

post~powania likwidacyjnego, 
d) nieudost~pnienia przez Abonenta nieruchomosci lub Lokalu 

w celu zainstalowania Zakonczenia sieci po dwukrotnie 
uzgodnionych z Operatorem terminach lub w ciqgu miesiqca 
od dnia powiadomienia Abonenta 0 dacie instalacji 
Zakonczenia sieci, 

e) 	 niewplacenia przez Abonenta kaucji, 0 ktorej mowa w §12, 
ust. 3-5. 

§21 
1. 	 Umowa wygasa wskutek: 

a) uplywu czasu, na kt6ry zostala zawarta, z zastrzeieniem 
postanowien § 13 ust. 2, 

b) smierci Abonenta, 
c) wykreslenia Abonenta nieb~dqcego osobq fizycznq 

z wlasciwego rejestru lub ewidencji. 
2. 	 Abonent obowiqzany jest poinformowac Operatora 0 wykresleniu 

z wlasciwego reJestru lub ewidencji w terminie 7 dni od dnia 
wykreslen ia. 

§22 
I. 	 Z chwilq rozwiqzania Umowy lub jej wygasni~cia Abonent 

zobowiqzany jest na sw6j koszt do zwrotu udost~pnionych mu 
Urzqdzen dost~powych. Zwrotu dokonuje w siedzibie Operatora, 
niezwlocznie - nie pozn iej nii w terminie 14 dni od dnia rozwiqzania 
lub wygasni~cia Umowy. Abonenta obciqia koniecznosc prac 
monterskich z tym zwiqzanych. 

2. 	 Po rozwiqzaniu Umowy Operator podejmie przynajmniej dwie proby 
kontaktu z Abonentem, w odst~pie 14 dni, w celu zwrotu Urzqdzen 
dost~powych . W przypadku odmowy zwrotu Urzqdzen lub 
niemoinosci zwrotu Urzqdzen pomimo dw6ch prob kontaktu 
z Abonentem, postanowienia ust. 5 stosuje si~ odpowiednio. 

J. 	 Operator bqdi upowainiony przez niego podmiot poswiadcza odbi6r 
oraz kompletnose (Iub brak) i stan zwracanych Urzqdzen 
dost~powych za pomocq Protokolu zwrotu urzqdzenia. 

4. 	 Udost~pnione Urzqdzenia powinny bye (w miar~ moiliwosci) 
zwr6cone w oryginalnym opakowan iu, wraz z udost~pnionym 
wyposaieniem (okablowaniem, instrukcj1\, pilotem itp.). 

5. 	 Zwrot udost~pnionych Urzqdzen dost~powych w stanie 
nadmiernego zuiycia nii wynikaloby z normalnej eksploatacji, 
zniszczonego, uszkodzonego bqdz niekompletnego uprawnia 
Operatora do dochodzenia odszkodowania r6wnego wysokosci 
powstalej stqd szkody. W przypadku braku zwrotu Urzqdzen 
Operator moie dochodzic odszkodowania w wysokosci rynkowej 
wartosci urzqdzen, pomniejszonej 0 normalne jego zuiycie. 

6. 	 Rozwiqzanie Umowy nie zwalnia Abonenta z obowiqzku zaplacenia 
naleinosci za Uslugi swiadczone przez Operatora do czasu 
rozwiqzania Umowy. 

Dzial V Swiadczenie Uslug 

Rozdzial 1 Rozpocz~cie swiadczenia Uslug 

§23 
1. 	 Rozpocz~cle swiadczenia Uslug nast~puje w terminie okreslonym 

w Umowie, nie dluiszym nii 10 miesi~cy od dnia zloienia 
Zam6wienia. 

2. 	 Operator n ie jest zwiqzany powyiszym terminem w przypadkach: 
a) dzialania lub zaniechania Abonenta albo os6b trzecich, 

za kt6re Operator nie ponosi odpowiedzialnosci, 
b) dzlalania sily wyiszej. 
Jeieli z powyiszych przyczyn dotrzymanie obowlqzujqcego 
terminu nie b~dzie moiliwe, przed uplywem terminu swiadczenia 
Uslugi Operator wyznacza nowy termin rozpocz~cia swiadczenia 
Uslugi i informuje 0 nim Abonenta, podajqc przyczyn~ op6Znienia. 

3. 	 Za dzien rozpocz~cia swiadczenia Uslug uznaje si~ dzien Instalacji 
i Aktywacji. 

Rozdzial 2 Instalacja zasady korzystania z Urzil,dzen 
dost~powych 

§ 24 
l. 	 Zawierajqc Umow~ 0 swiadczenie Uslug wraz z zapewnieniem 

przylqczenia do publicznej Sieci' Operatora, Abonent wyraia zgod~ 
na Instalacj~, Instalacje koncowq i eksploatacj~ Urzqdzen 
dost~powych w Lokalu, do kt6rego posiada Tytul prawny lub zgod~ 
osoby, kt6rej ta ki tytul przysluguje . 

2. 	 Abonent jest obowiqzany udos~~pnic Operatorowi lub upowainionym 
podmiotom dzialajqcym w imieniu i na zlecenie Operatora 
nieruohomosci lub Lokal w celu przylqczenia Zakonczenia sieci we 
wspolnie uzgodnionym terminie. 

J. 	 Abonent jest zobowiqzany do przygotowania Lokalu, co umoiliwi 
bezkolizyjne i sprawne Wykonanie przylqcza, a takie zapobieganie 
powstaniu szk6d. 

4. 	 Prace zwiqzane z Wykonaniem przylqcza realizowane Sq w obecnosci 
Abonenta lub innej pelnoletniej osoby, majqcej prawo podpisac 
Protok61 odbioru technicznego. 

S. Wszelkie usterki powstale podczas wykonania przylqcza w Lokalu lub 
poza Lokalem Abonenta powinny zostac zgloszone natychmiast po 
ich wystqpieniu. Usterki zgloszone w innych okolicznosciach b~dq 
traktowane jako zaistniale nie przy Wykonaniu przylqcza . 

6. 	 Standardowo okablowanie jest przytwierdzane do powierzchni 
okrycia sCian. Jeieli okaie si~, ie Wykonanie przylqcza wymaga 
dodatkowych naklad6w materialowych i czasowych, Operator 
upowainiony jest do pobrania dodatkowej oplaty wedlug kosztorysu 
przedstawionego Abonentowi i zaakceptowanego przez niego przed 
Wykonaniem przylqcza. Oplat~ t~ Abonent liiszcza wraz z Oplatq 
instalacyjnq. 

7. 	 Wykonanie Instalacji, Instalacji koncowej Abonent potwierdza 
podpisujqc w Lokalu· Protok61 odbioro technicznego. 

§ 25 
1. 	 Urzqdzenia dost~powe Sq wlasnosciq Operatora, 0 ile Umowa nie 

stanowi inaczej, ew. 0 ile nie dokonano ich sprzedaiy na podstawie 
LJmowy. 

2. 	 0 ile nie dokonano sprzedaiy Urzqdzen dost~powych, przez okres 
uiytkowania pobierana jest oplata za dzieriaw~ Urzqdzen ia 
dost~powego zgodnie z Cennikiem, chyba, ie Umowa stanowi 
inaczej. 

3. 	 0 ile nie dokonano sprzedaiy Urzqdzeri dost~powych Abonent 
nabywa prawo do ich uiywania przez okres trwania Umowy 
wylqcznie w celu i zakresie niezb~dnym do korzystania z Uslug 
swiadczonych przez Operatora obj~tych Umowq a takie Abonent 
nie jest uprawniony do rozporzqdzania Urzqdzetliem dost~powym 
w szczeg6ln05ci nie ma prawa udost~pniania go, odplatnie lub 
nieodplatnie, osobom trzecim. 

4. 	 0 ile nie dokonano sprzedaiy Urzqdzen dost~powych, Abonent jest 
uprawniony do uiywania tych Urzqdzen wylqcznie w Lokalu 
wskazanym w Umowie, w okresie jej obowiqzywania. Zmiana 
lokalizacj i urzqdzen dost~powych wymaga pisemnej zgody 
Operatora, pod rygorem niewainosci. 

5. 	 Z momentem oddania Urzqdzeri dost~powych Abonentowi 
do uiywania, tj . z momentem podpisania Protokolu odbioru 
technicznego, na Abonenta przechodzi odpowiedzialnosc 
za powierzone Urzqdzenia i obowiqzek dbania 0 nie. Abonent 
zobowiqzany jest niezwlocznie poinformowac Operatora 
o nieprawidlowym funkcjonowaniu lub utracie Urzqdzeri/a 
dost~powegofych oddanegofych mU' do uiywania. 

6. 	 Nieprawidlowo funkcjonujqce Urzqdzenie podlega naprawie lub 
wymianie. 

7. 	 Odpowiedzialnosc Abonenta za udost~pnione urzqdzetlia trwa 
do momentu podpisania Protokolu zwrotu urzqdzenia przez 
Operatora. Powyisze nie wyklucza roszczen Operatora zwiqzanych 
z uszkodzeniem Urzqdzen dost~powych z winy Abonenta, 
zglaszanych po zwrocie Urzqdzen, zgodnie z obowiqzujqcymi 
przepisami. 

8. 	 Urzqdzenia koncowe powinny spelniac wymagania zasadnicze, 
potwierdzone dokumentami: swiadectwem homologacji, 
certyfikatem zgodnosci, deklaracjq zgodnosci lub znakiem 
zgodnosci. 

9. 	 Abonent zobowiqzany jest odlqczyc Urzqdzenia koricowe/dost~powe 
podczas wyladowan atmosferycznych od zasilania energetycznego, 
a w przypadku podlqczenia Abonenta do Sieci za pomocq linii 
kablowej powinien takie odlqczyc kabel sygnalowy od urzqdzerl 
Abonenta. 

10. 	Abonent jest obowiqzany umoiliwic konserwacj~ 

i kontrol~/sprawdzenie stanu technicznego Zakonczenia sieci i/lub 
Urzqdzenia dost~powego w jego Lokalu lub nieruchomosci, 0 ile 
jest to konieczne do naleiytego swiadczenia UsltJg lub rozpatrzenia 
reklamacji. Konserwacja i kontrola/sprawdzenie nast~puje 
w terminie uzgodnionym z Abonentem. 

11. 	Wszelkich zmian, konserwacji oraz usuwania uszkodzerl 
w zakorlczeniach Sieci i Urzqdzeniach dost~powych, b~dqcych 
wlasnosciq Operatora a zainstalowanych u Abonenta, dokonuje 
wylqcznie Operator lub upowainione podmioty na zlecenie 
Operatora. 
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12. 	 W razie sprzedaiy na rzecz Abonenta Urzqdzenia dost~powego 

Operator zobowiqzuje si~ udost~pnic Abonentowi Urzqdzenie 
w stanie umoiliwiajqcym jego prawidlowe uiywanie. Potwierdzenie 
przekazania Urzqdzenia nast~puje poprzez podpisanie przez 
Abonenta lub upowainionq przez niego pelnoletniq osob~ Protokolu 
odbioru technicznego, po zaplacie ceny Urzqdzenia. 

§ 26 
1. 	 Abonent ponosi odpowiedzialnosc za utrat~, zdekompletowanie, 

zniszczenie lub uszkodzenie urzqdzenia dost~powego Operatora, 
wynikajqce z jego nieprawidlowego uiywania, tj. niezgodnie 
z przeznaczeniem, Regulaminem, Umowq. 

2. 	 W przypadku opisanym w ust.1 , wydanie Abonentowi nowego lub 
naprawionego Urzqdzenia dost~powego nastqpi po poniesieniu 
przez Abonenta kosztow wymiany lub naprawy. 

3. 	 W przypadku niepokrycia przez Abonenta kosztow naprawy, 
wymiany lub wydania nowego Urzqdzenia, gdy na mocy Umowy, 
Regulaminow lub bezwzgl~dnie obowiqzujqcych przepisow prawa 
byl do tego zobowiqzany, Operator moie zawiesic swiadczenie 
calosci lub cz~sci Uslug albo rozwiqzac Umow~ bez zachowania 
okresu wypowiedzenia po uprzednim wezwaniu Abonenta 
do zaplaty w terminie 7 dni. 

4. 	 Za prawidlowe dzialanie urzqdzen dost~powych/koricowych 
b~dqcych wlasnosciq Abonenta, w tym ich prawidlowq konfiguracj~, 
odpowiedzialnosc ponosi Abonent. 

Rozdzial3 Ograniczenie, zawieszenie swiadczenia Us/ug 

§27 
Z zastrzeieniem innych postanowieri Regulaminu lub Umowy Operator 
moie: 
a) ograniczyc swiadczenie Uslug, utrzymujqc swiadczenie uslug 

niepowi~kszajqcych zadluienia Abonenta, w tym przekazywanie 
polqczeri do Abonenta lub polqczenia bezplatne, jeieli Abonent 
pozostaje w opoznieniu z platnosciq naleinosci 
za wykonane Uslugi przez okres dluiszy nii 14 dni; 

b) 	 ograniczyc lub zawiesic bez odszkodowania swiadczenie Uslug jeieli 
Abonent uporczywie narusza warunki Regulaminu lub Umowy albo 
podejmuje dzialania utrudniajqce albo uniemoiliwiajqce swiadczenie 
lub korzystanie z Uslug. 

§28 
Abonentowi, ktoremu Operator ograniczyl lub zawiesil swiadczenie Uslug 
z przyczyn wskazanych w §26 ust.3 i/lub §27 Regulaminu, Uslugi b~dq 
swiadczone po uregulowaniu naleinych Operatorowi oplat wraz 
z ustawowymi odsetkami za opoznienie lub po zastosowaniu si~ przez 
Abonenta do wezwania. 

§29 
1. 	 W przypadku stwierdzenia przez Operatora, ie z naleiqcego 

do Abonenta Urzqdzenia koncowego generowane Sq polqczenia, 
ktorych nat~ienie moie spowodowac zagroienie platnosci 
za Uslugi, Operator moie telefonicznie powiadomic 0 tym fakcie 
Abonenta. W przypadku otrzymania od Abonenta potwierdzenia, 
ie powyisze polqczenia odbywajq si~ bez jego wiedzy i zgody lub 
gdy powiadomienie Abonenta nie jest moiliwe, Operator ma prawo 
ograniczyc lub zawiesic swiadczenie Uslug. 

2. 	 Operator zniesie powyisze ograniczenie lub przywroci swiadczenie 
Uslug niezwlocznle po uzyskaniu od Abonenta wiarygodnego 
potwierdzenia, ie polqczenia, 0 ktorych mowa w ust. 1 Sq 
generowane za jego zgodq. 

§30 
1. 	 Na iqdanie Abonenta Operator zawiesza swiadczenie Uslug na czas 

od 1 do 6 Okresow rozliczeniowych. Zawieszenie polega 
na czasowym odlqczeniu przez Operatora Zakonczenia sieci 
Abonenta od Sieci telekomunikacyjnej. Za uslug~ zawieszenia 
Operator pobiera oplat~ jednorazowq okreslonq w Cennikach 
Operatora. Odwieszenie Uslugi moie nastqpic w kaidym 
momencie. Umowy zawarte na czas okreslony ulegajq wydluieniu 
o liczb~ Okresow rozliczeniowych odpowiadajqcych okresowi 
zawieszen ia swiadczen ia Uslug. 

2. 	 Kaidorazowq ch~c zawieszenia lub odwieszenia Uslugi Abonent jest 
obowiqzany zglosic Operatorowi w formie e-mail za potwierdzeniem 
odbioru, listem poleconym bqdi osobiscie w siedzibie/BOK 
Operatora. Forma e-mail oznacza przeslanie wiadomosci w formie 
elektronicznej z zalqcznikiem zawierajqcym skan pisma 
z oswiadczeniem i czytelnym podpisem. 

Rozdzia/ 4 Usluga serwisowa 
§31 

1. 	 W ramach obslugi serwisowej Operator zapewnia Abonentowi: 
a) wykonanie Instalacji Zakonczenia sieci i jego uruchomienie, 

b) okresowe przeglqdy stanu technicznego pracy tqcza oraz 
sprawdzanie parametrow tqczy poprzez ich pomiary, 
eliminowanie Awarii i Usterek, 

c) technicznq pomoc zwiqzanq ze swiadczeniem Uslug 
po zgloszeniu przez Abonenta, obejmujqcq w szczegolnosci: 

I) eliminowanie Awarii Usterek nieprawidlowosci 
w pracy tqcza, 

2) usuwanie Awarii w granicach wlasnosci Sieci, 
3)wykonanie Instalacji dodatkowej do glownego Zakonczenia 

sieci lub zmiana w jego przylqczeniu, 
4) sprawdzenie instalacji wykonanej przez Abonenta, 
5) wykonanie tqcza do dodatkowego Urzqdzenia wzgl~dem 

glownego Zakonczenia sieci. 
d) 	 bezplatnq moiliwosc kontaktu Abonentow z Operatorem 

a w tym: 
I) obslug~ Abonentow przy wykorzystaniu srodkow 

porozumiewania si~ na odleglosc w zakresie skladania zlecen 
i realizacji Uslug w ramach Umowy, zgodnie z aktualnq 
ofertq i Cennikami Operatora 
z wylqczeniem przylqczenia pojedynczego Zakonczenia sieci, 
ktore wymaga zawarcia Umowy 
w formie pisemnej, 

2) zmian Pakietow Operatora, uslug do wyboru oraz uslug 
dodatkowych w ramach cennikow Operatora, 

3) uzyskiwanie informacji 0 Uslugach, w tym 0 cenach 
swiadczonych uslug i ofertach promocyjnych, 

4) udzielanie informacji 0 stanie indywidualnego konta 
abonenckiego, w tym 0 platnosciach i Pakietach, 

5) pomoc technicznq i zgloszenie Usterek i Awarii, 
6) zlotenie reklamacji. 

2. 	 Abonent moie zglaszac problemy z korzystaniem z Uslug oraz 
zaciqgac 	informacji na temat Uslug: 

a) poprzez iBOK, lub e-mailem:ibok@platkom.pl. 

b) pod numerem telefonu BOK Operatora 25 682 04 00, 

c) osobiscie w BOK lub siedzibie Operatora. 


3. 	 Pomoc techniczna z wykorzystaniem BOK oraz dost~pnosc kontaktu 
osobistego lub telefonicznego z BOK ograniczona jest do godzin 
dzialania BOK podanych na stronie internetoweJ Operatora 
www.platkom.pl. 

4. Naprawa lub wymiana Urzqdzenia dost~powego, usuwanie Usterek 
lub Awarii a takie pomoc techniczna nast~puje: 
a) nieodplatnie w przypadku ujawnienia si~ ukrytych wad, 

wynikajqcych z przyczyn tkwiqcych w Urzqdzeniach dost~powych 
lub Sieci Operatora, bqdi wywolanych dZialaniem/zaniechaniem 
Operatora lub osob, za ktorych odpowiedzialnosci nie ponosi 
Abonent, 

b) 	 odplatnie, w przypadku utraty Urzqdzenia dost~powego, jego 
uszkodzenia, lub Usterek, Awarii bqdi wad spowodowanych 
przez Abonenta lub osoby, za ktore ponosi on odpowiedzialnosc, 
b~dqcych nast~pstwem uiywania Urzqdzenia i korzystania z 
Uslug niezgodnie z Umowq i jej zalqcznikami a takte w razie 
nieuzasadnionych wezwan ekipy technicznej. 

5. Wymiana Karty SIM nast~puje: 
c) nieodplatnie w przypadku ujawnienia si~ ukrytych wad, 

wynikajqcych z przyczyn tkwiqcych w Karcie SIM, bqdi 
wywolanych dzialaniem/zaniechaniem Operatora lub osob, za 
ktorych odpowiedzialnosci nie ponosi Abonent, 

d) 	 odplatnie, w przypadku utraty Karty SIM, jej uszkodzenia, lub 
Usterek bqdi wad spowodowanych przez Abonenta lub osoby za 
ktore ponosi on odpowiedzialnosc, b~dqcych nast~pstwem 

uiywania Karty SIM i korzystania z Uslug niezgodnie z Umowq 
i/lub Regulaminem. 

6. 	 Informacje 0 kosztach uslug serwisowych zawarte Sq w Cenniku, 
a na wniosek Abonenta zostanq mu udzielone telefonicznie lub 
poprzez przeslanie odpowiedniej informacji na wskazany przez 
Abonenta adres poczty elektronicznej. 

6. 	 Operator zobowiqzuje si~ usuwac, 0 ile to moiliwe, wszelkie Usterki 
i Awarie nie poiniej nit w terminie kolejnych 36 godzin liczqc od 
zgloszenia Awaril w dni robocze oraz w terminie kolejnych 72 godzin 
jeieli Awaria nastqpi w dzien wolny od pracy (gwarantowany czas 
usuni~cia Awarii). Awaria majqca miejsce w piqtek 
po godzinie 16:00 jest traktowana jak Awaria zgloszona w dzieri 
wolny od pracy. 

7. 	 W przypadku sprzedaty Urzqdzen Operator nie swiadczy uslug 
posprzedainych takich jak serwisowanie Urzqdzen, konserwacja 
Urzqdzen po okresie r~kojmi czy sprzedai cz~sci zamiennych. 
Operator nie swiadczy uslug posprzedainych rowniei w przypadku 
wystqpienia wad nieobj~tych r~kojmiq. 

Dzia/ VI Op/aty 

Rozdzia/ 1 Cennik i op/aty 
§32 

I. 	 Wysokosc oplat i sposob ich naliczania oraz rodzaje swiadczonych 
uslug telekomunikacyjnych i uslug dodatkowych okreslajq aktualne 
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Cenniki Operatora, ktore Sq integralnq Cz~Sciq Umowy. Nie wyklucza 
to 	 ich zamieszczania w Umowie. Jesli Umowa zawierana jest 
na warunkach specjalnych, niektore ceny mogq bye zawarte takze 
w Regulaminie Promocji. 
Operator moze dokonae zmian w Cenniku. W takim przypadku 
Operator dOrE;czy Abonentowi, ktory udost«;pnil swoje dane 
okreslone w § 48 ust. 2 i 3 na pismie trese kazdej proponowanej 
zmiany Cennika z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiqca 
przed wprowadzeniem zmian w zycie oraz poda je dodatkowo do 
publicznej wiadomosci. Okres ten moze bye krotszy, jesli publikacja 
aktu prawnego, z ktorego wynika koniecznose wprowadzenia zmian 
nast«;puje z wyprzedzeniem krotszym niz miesiqc przed jego 
wejsciem w zycie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. 
Operator r6wniez poinformuje Abonenta 0 prawie wypowiedzenia 
Umowy - do dnia wprowadzenia zmian w zycie - jesli Abonent nie 
akceptuje zaproponowanych zmian . 

3. 	 W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika 
bezposrednio ze zmiany przepisow prawa, powoduje obnizenie cen 
uslug telekomunikacyjnych, dodanie nowej uslugi lub wynika 
z decyzji Prezesa UKE Operator podaje do publicznej wiadomosci 
trese proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego 
miesiqca przed wprowadzeniem ich w zycie. Okres ten moze bye 
krotszy, jesli publikacja aktu prawnego, z ktorego wynika 
koniecznose wprowadzenia zmian nast~puje z wyprzedzeniem 
krotszym niz miesiqc przed jego wejsciem w zycie lub okres taki 
wynika z decyzji Prezesa UKE. 

4. 	 Na zqdanie Abonenta, Operator dostarcza trese kazdej 
proponowanej zmiany Cennika drogq elektronicznq, na wskazany 
przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub 
za pomocq podobnego srodka porozumiewania si«; na odleglose. 

5. 	 W razie skorzystan ia przez Abonenta z prawa wypowiedzenia 
Umowy w przypadku braku akceptacji podwyzszenia cen, 
Operatorowi nie przysluguje proporcjonalny zwrot ulgi przyznanej 
w Umowie. 

6. 	 Przepisu ust. 5 nie stosuje si«;, jezeli zmiana Cennika nast«;puje na 
skutek zmiany przepisow prawa - Operatorowi przysluguje wtedy 
proporcjonalny zwrot ulgi przyznanej w Umowie . 

§33 
1. 	 Okresem rozliczeniowym jest miesiqc kalendarzowy. 
2. 	 Oplata abonamentowa oraz oplata za platne uslugi dodatkowe 

platne Sq z gory za kazdy Okres rozliczen iowy a oplaty 
za wykonane platne polqczenia telefoniczne platne Sq z dolu 
w miesiqcu nast~pujqcym po Okresie rozliczeniowym, ktorego 
dotyczyly. 

3. 	 Jezeli Usluga swiadczona na podstawie Umowy nie obejmuje 
pelnego miesiqca, w6wczas miesi«;cznq oplat~ abonamentowq 
ustala si«; w wysokosci 1/30 tej oplaty za kazdy dzieri jej 
swiadczenia. 

4. 	 Oplata instalacyjna i/lub Oplata aktywacyjna, w wysokosci oplaty 
obowiqzujqceJ w dniu zawarcia Umowy, uj«;ta b«;dzie w pierwszej 
fakturze za zrealizowane Uslugi. 

S. 	 Operator nie pobiera zaliczek za Wykonie przylqcza. 
6. 	 Operator moze doliczyc do faktury za biezqcy Okres rozliczeniowy 

wartose Uslug z poprzednich okresow rozliczeniowych, jezeli oplaty 
te w wysokosci zgodnej z Cennikami Operatora nie zostaly 
uwzgl~dnione w fakturach za te okresy - bez dodatkowego 
powiadomienia, zgodnie z wymaganiami przepisow podatkowych . 

7. 	 W przypadku dokonania korekty faktury na korzyse Abonenta 
w przypadkach innych niz okreslone w § 45, kwota nadplaty 
wynikajqca z korekty zostaje w pierwszej kolejnosci zaksi«;gowana 
na poczet zadluzenia Abonenta wobec Operatora za uslugi 
telekomunikacyjne okreslone w Umowie. W przypadku braku 
zadluzenia kwota nadplaty moze zostae zaksi~gowana na poczet 
naleznosci za biezqcy okres rozliczeniowy albo b~dzie zwracana 
przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Abonenta, zgodnie z jego zyczeniem. 

§34 
1. 	 Operator wystawia Abonentowi faktury za zrealizowane uslugi 

zgodnie z §33 . 
2. 	 Dla Abonent6w korzystajqcych z kilku Numerow zakoriczeri sieci, 

Operator wystawia zbiorczq faktur~ VAT zas na ich iyczenie 
wystawia faktury VAT na kazdy numer zakoriczenia sieci oddzielnie. 

§3S 
1. 	 Faktury za uslugi udost~pniane Sq Abonentowi za posrednictwem 

iBOK 0 ile Abonent nie zglosi! Operatorowi zamiaru otrzymywania 
faktur w formie papierowej lub na e-mail. Regulamin wystawiania 
i udost~pniania faktur w formie elektronicznej stanowi zalqcznik do 
Umowy. 

2. 	 Abonent jest zobowiqzany do wplacania naleinosci za Uslugi 
zgodnie z wystawionq fakturq, w terminie okreslonym na fakturze 
lub w Umowie, na indywidualny numer konta bankowego podany 
na fakturze, kt6rej dotyczy wplata. W przypadku, gdy Abonent 
dokonuje wplaty na druku niestandardowym (druku wplaty innym 
niz udost«;pniony wraz z fakturq) lub za pomocq przelewu 
bankowego zobowiqzany jest podae swoj numer identyfikacyjny 

(ID Klienta) oraz podac numer doktlmentu, 
za ktory nast«;puje wplata. W przypadku braku takiego wskazania, 
wplata zostanie rozliczona na poczet zaleglosci wynikajqcych 
z najstarszych faktur wraz z odsetkami. 

3. 	 W przypadl<u nieudost«;pn'ienia faktury VAT w terminie, w ktorym 
faktura byla zwykle udost~pniana Abonentowi, Abonent powinien 
zawiadomic 0 tym niezwlocznie Operatora . 

4. 	 Wplaty na rzecz Operatora mogq bYe dokonane przelewem 
bankowym lub przekazem pocztowym. 

5. 	 Za dZieri dokonania platnosci uwaza si~ dzieri uznania rachunku 
bankowego Operatora. 

6. 	 Za op6i:nienie w uiszczaniu oplat Operator nalicza odsetki 
ustawowe. 

7. 	 W razie stwierdzenia braku oplaty, Operator nawiqze z Abonentem 
kontakt - za posrednictwem poczty elektronicznej lub iBOK bqdi 
komunikatu wyswietlajqcego si«; na ekranie monitora 
komputera/telewizora informujqc 0 mozliwosci ograniczenia 
swiadczenia Uslug a nast~pnie wezwie pisemnie Abonenta 
do zaplaty, pod rygorem jednostronnego rozwiqzania Umowy, 
w trybie okreslonym w § 20 ust. 2. 

8. 	 Abonentowi , ktoremu Operator ograniczyl swiadczenie Uslugi 
przywraca si~ jej pelny wymiar w momencie splaty calosci 
naleznosci wobec Operatora. 

9. 	 Rozwiqzanie Umowy nie zwalnia Abonenta z obowiqzku zaplacenia 
wymagalnych naleinosci wobec Operatora . 

Dzial VII Odpowiedzialnosc 

Rozdzial 1 Odpowiedzialnosc i zobowii\zania Operatora 

§36 
1. 	 Operator zobowiqzuje si«; do swiadczenia Uslug okreslonych 

w Umowie, Regulaminach i Cennikach. 
2. 	 Operator ponosi odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte 

wykonanie Uslug wylqcznie w zakresie okreslonym Umowq, 
Regulaminem, Prawem telekomunikacyjnym oraz Kodeksem 
cywilnym. 

3. Operator nie ponosi odpowiedzialnosci za: 
a) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie uslug innych 

podmiotow zamowionych przez Abonenta za posrednictwem 
Internetu lub telefonu; 

b ) platnosci dokonywane przez Abonenta za posrednictwem 
Internetu; 

c) 	 nieprawidlowe funkcjonowanie Urzqdzeri dost«;powych/ 
koricowych, utrat~ plikow lub inne uszkodzenia Urzqdzeri, w tym 
wywolane wirusami komputerowym i, chyba, ze zostaly 
spowodowane przez Operatora lub osoby, za ktore Operator 
odpowiada lub za pomocq ktorych wykonuje Umow«;. 

4. 	 Operator nie sprawuje kontroli nad tresciq informacji przesylanych 
poprzez swojq Siee. W zwiqzku z tym, Operator nie ponosi zadnej 
odpowiedzialnosci za tresc przesylanych przechowywanych 
informacji. 

5. 	 Operator odpowiada za wady sprzedanych Urzqdzeri dost~powych 
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczegolnosci art . 556 
oraz art. 556(1) - 556(3) k.c. 

6. 	 W przypadku, gdy na zakupio~e Urzqdzenie producent udziela 
gwarancji, tresc gwarancji oraz sposob jej realizacji Sq ustalane 
w oswiadczeniu gwarancyjnym producenta. Okres gwarancji 
rozpoczyna si~ w dniu zakupu przez Abonenta Urzqdzenia . W celu 
zgloszenia roszczen z tytulu gwarancji nalezy zwrocic si«; 
z dowodem zakupu i dokumentem gwarancyjnym Urzqdzenia, jesli 
zostal wydany, do podmiotu swiadczqcego uslugi serwisowe 
w imieniu producenta. Informacja 0 podmiotach swiadczqcych uslugi 
serwisowe Urzqdzenia dost~pnego w ofercie Operatora oraz 
informacje 0 sposobie kontaktowania si«; z tyml podmiotami 
dost~pne Sq w siedzibie lub BOK Operatora. Informacji 0 kosztach 
uslug serwisowych Urzqdzenia udzielajq podmioty, 0 ktorych mowa 
w zadanlu poprzednim. 

§37 
1. 	 Z tytulu niedotrzymania terminu zawarcia Umowy lub okreslonego 

w Umowie terminu rozpocz«;cia swiadczenia Uslug za kazdy dzien 
przekroczenia tych terminow Abonentowi przysluguje 
odszkodowanie w wysokosci 1/30 wlaSciwej dla okreslonej 
w Umowie lub Zam6wieniu Pakietu Operatora miesi~cznej Oplaty 
abonamentowej, a jezeli Pakiet nie zostal okreslony to wedlug 
stosowanej przez Operatora miesi«;cznej Oplaty abonamentowej 
Pakietu podstawowego, w Cenniku Operatora obowiqzujqcym 
w dniu, w ktorym Umowa powinna bye zawarta lub Usluga powinna 
bye swiadczona. 

2. 	 Za kazdy dzien przerwy w swiadczeniu Uslugi, wywolanej Awariq lub 
Usterkq, w tym w sytuacji kiedy nie zostal osiqgni~ty okreslony 
w Umowie poziom jakosci swiadczonych 'Uslug, Abonentowi 
przysluguje odszkodowanie w wysokosci 1/15 sredniej oplaty 
miesi~cznej liczonej wedlug wysokosci kwot na fakturach 
z ostatnich trzech Okresow rozliczeniowych, jednak nie dluiej niz 
z okresu ostatnich 12 miesi«;cy. W przypadku gdy Abonent otrzymal 
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mniej nii trzy faktury - sredniej oplaty miesi~cznej z wszystkich 
wystawionych faktur. 

3. 	 Odszkodowanie nie przysluguje, jeieli w okresie rozliczeniowym 
lqczny czas przerw byl krotszy od 36 godzin. 

4. 	 Niezaleinie od odszkodowania, 0 ktorym mowa w ust. 2., za kaidy 
dzien przerwy w swiadczeniu uslugi telefonicznej platnej okresowo 
trwajqcej dluiej nii 12 godzin, wynikajqcy z przyczyn leiqcych po 
stronie Operatora, Abonentowi przysluguje zwrot 1/30 odpowiedniej 
miesi~cznej Oplaty abonamentowej . 

5. 	 Przyznanie odszkodowania i zwrot oplaty nast~puje na podstawie 
reklamacji zloionej przez Abonenta w trybie okreslonym w §40 . 

Rozdzial 2 Odpowiedzialnosc i zobowi<tzania Abonenta 

§38 
1. 	 Abonent jest zobowiqzany korzystae z Uslug zgodnie 

z obowiqzujqcymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, 
postanowieniami Umowy i Regulaminu, zarowno 
w stosunku do Operatora jak i os6b trzecich. 

2. 	 Abonent jest zobowiqzany do terminowego uiszczania oplat zgodnie 
z Umowq i Cennikami Operatora, w szczegolnosci: 

a) Oplaty instalacyjnej w wysokosci oplaty obowiqzujqcej w dniu 
zawarcia Umowy, 

b) Oplaty aktywacyjnej w wysokosci oplaty obowiqzujqcej w dniu 
zawarcia Umowy, 

c) Oplaty abonamentowej, 
d) oplat za wszystkie po{qczenia telefoniczne i inne uslugi 

zrealizowane z jego Zakonczenia sieci, 
c ) oplat za napraw~ uszkodzen sieci lub urzqdzen dost~powych 

powstalych z nieprawidlowego uiytkowania. 
3. 	 Abonent zobowiqzuje si~ w szczegolnosci do: 

a ) przestrzegania obowiqzujqcych przepisow prawa, postanowien 
Umowy, Regulaminow i Cennikow Operatora, 

b) 	 udost~pniania w uzgodnionym wczesniej terminie Lokalu 
w celu dokonania instalacji Urzqdzenia dost~powego lub 
do dokonania kontroli stanu technicznego Urzqdzen 
dost~powych; 

c) 	 nie do{qczania do Sieci Operatora urzqdzen 
telekomunikacyjnych nie spelniajqcych wymagan okreslonych 
przez obowiqzujqce przepisy lub urzqdzeri nie przeznaczonych 
do dolqczania do sieci publicznej, 

d) 	 nie dolqczania do Sieci Operatora urzqdzen 
telekomunikacyjnych w punktach nie b~dqcy jej 
Zakoriczeniami, 

e) 	 niezaklocania pracy Sieci telekomunikacyjnych. 
4. 	 Abonentowi zabrania si~ udost~pniania Uslug poza Lokal bez 

pisemnej zgody Operatora. Za naruszenie tego obowiqzku, 
niezaleinie od prawa Operatora do rozwiqzania Umowy w trybie 
natychmiastowym z winy Abonenta, Abonent b~dzie ponosil 
wzgl~dem Operatora odpowiedzialnose wedle zasad okreslonych 
w Kodeksie cywilnym, Umowie, Regulaminie, Cenniku oraz 
Regulaminie Promocji (0 He korzysta z warunkow promocyjnych). 

5. 	 Abonent odpowiada za wszystkie zrealizowane Uslugi z jego 
Zakoriczenia sieci, niezaleinie od tego kto zlecal Uslug~ lub z niej 
korzystal. 

6. 	 Abonent jest odpowiedzialny za szkody wyrzqdzone Operatorowi 
w wyniku zawinionego naruszenia zobowiqzari okreslonych Umowq, 
Regulaminem oraz za zawinione dzialania sprzeczne z powszechnie 
obowiqzujqcymi przepisami prawa. 

Dzial VIII Reklamacje 
§39 

Reklamacje mogq bye skladane z tytulu: 
0) niedotrzymania z winy Operatora terminu zawarcia Umowy, 
b) niedotrzymania z winy Operatora okreslonego w Umowie 

terminu rozpocz~cia swiadczenia Uslug, 
<) niewykonania lub nienaleiytego wykonania Uslugi, 
d) nieprawidlowego obliczenia naleinosci z tytulu swiadczenia 

Uslugi. 

§40 
1. 	 Reklamacja moie bye zloiona w kaidym BOK lub siedzibie 

Operatora . 
2. 	 Reklamacja moie bye zloiona: 

a) 	 w formie pisemnej - osobiScie podczas wizyty reklamujqcego 
w jednostce, 0 ktorej mowa w ust. 1, albo przesylkq pocztOWq 
w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
- Prawo pocztowe (Dz. u. poz. 1529); 

b) 	 ustnie - telefonicznie albo osobiscie do protokolu podczas 
wizyty reklamujqcego w jednostce, 0 ktorej mowa w ust. 1; 

c) 	 w formie elektronicznej z wykorzystaniem srodkow komunikacji 
elektronicznej. Forma elektroniczna oznacza przeslanie 
wiadomosci e-mail na adres ebok@platkom.DI z zalqcznikiem 
zawierajqcym skan pisma z oswiadczeniem i czytelnym 
podpisem lub przeslanie wiadomosci elektronicznej poprzez 
iBOK Operatora. 

3. 	 Za dzieri zloienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje si~ dat~ 
wplywu zgloszenia reklamacyjnego na adres jednostki, 0 ktorej 
mowa w ust. 1. 

4. 	 Za dzien zloienia reklamacji ustnej - telefonicznej lub osobistej do 
protokolu przyjmuje si~ dzieri przyj~cia zgloszenia telefonicznego lub 
sporzqdzenia protoko{u w jednostce, 0 ktorej mowa w ust. 1. 

5. 	 Za dzien zloienia reklamacji w formie elektronicznej przyjmuje si~ 
dat~ wskazanq w potwierdzeniu przyj~cia wiadomosci e-mail 
wyslanej na adres ebok@Dlatkom.pl lub wiadomosci elektronicznej 
na iBOK. 

6. 	 W przypadku zloienia reklamacji osobiscie przez reklamujqcego 
w jednostce, 0 ktorej mowa w ust. 1, ustnie albo w formie 
pisemnej, upowainiona osoba reprezentujqca Operatora, 
przyjmujqca reklamacj~, niezwlocznie potwierdza jej przyj~cie. 

7. 	 W przypadku zloienia reklamacji w formie pisemne) przesylkq 
pocztowq, telefonicznle albo w formie elektronicznej 
z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej, Operator 
w terminie 14 dni od dnia zloienia reklamacji potwierdza jej 
przyj~cie . 

8. 	 Potwierdzenie przyj~cia reklamacji wskazuje dzieri zloienia 
reklamacji oraz zawiera nazw~, adres i numer telefonu Operatora 
rozpatrujqcego reklamacj~. 

9. 	 Przepisu ust. 6 nie stosuje si~ w przypadku udzielenia odpowiedzi 
na reklamacj~ w terminie 14 dni od dnia jej zloienia. 

§41 
1. 	 Reklamacja moie bye zloiona w terminie 12 miesi~cy od ostatniego 

dnia Okresu rozliczeniowego, w kt6rym zakonczyla si~ przerwa 
w swiadczeniu Uslugi lub od dnia, w ktorym Usluga zostala 
nienaleiycie wykonana lub miala bye wykonana, lub od dnia 
udost~pnienia faktury zawierajqcej nieprawidlowe obliczenie 
naleinosci z tytulu swiadczenia Uslugi. 

2. 	 Reklamacj~ zloionq po uplywie terminu, 0 ktorym mowa w ust. 1 
pozostawia si~ bez rozpoznania, 0 czym Operator niezwlocznie 
powiadamia reklamujqcego. 

§42 
1. 	Reklamacja powinna zawierae: 

"J imi~ i nazwisko albo nazw~ oraz adres zamieszkania albo siedziby 
Abonenta, zwanego dalej "reklamujqcym", 

blokreslenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, 
c) przedstawienie okolicznosci uzasadniajqcych reklamacj~, 
dl przydzielony reklamujqcemu Abonentowi Numer zakOl'lczenia sieci, 

ktorego dotyczy reklamacja, numer identyfikacyjny lub adres 
Lokalu, 

e) dat~ zloienia zamowienia 0 zawarcie Umowy - w przypadku 
reklamacji,o ktorej mowa w §39, pkt. a), 

f) 	dat~ zawarcia Umowy i okreslony w niej termin rozpocz~cia 
swiadczenia uslugi telekomunikacyjnej - w przypadku reklamacji, 0 

ktorej mowa w §39 pkt. b), 
glwysokose kwoty odszkodowania lub innej naleinosci wynikajqcych z 

Umowy 0 swiadczenie uslug telekomunikacyjnych lub z przepisow 
prawa 
w przypadku gdy reklamujqcy iqda ich wyplaty, 

h) numer konta bankowego lub ad res wlasciwy do wyptaty 
rekompensaty lub innej naleinosci albo wniosek 0 ich zaliczenie na 
poczet przyszlych platnoscl w przypadku, 
o ktorym mowa w pkt. g), 

i) 	podpis reklamujqcego w przypadku reklamacji zloionej 
w formie pisemnej. 

2. W przypadku gdy reklamacja zloiona przez reklamujqcego ustnie albo 
w formie pisemnej osobiscie podczas wizyty reklamujqcego 
w jednostce, 0 ktorej mowa w § 40 ust. 1, nie spelnia warunkow 
okreslonych w ust. 1, upowainiona osoba reprezentujqca Operatora, 
przyjmujqc reklamacj~, jest obowiqzana, 0 lie uzna, ie jest 
to konieczne do prawidlowego rozpatrzenia reklamacji, 
do poinformowania reklamujqcego 0 koniecznosci jej niezwlocznego 
uzupelnienia z pouczeniem, ie nieuzupelnienie reklamacji spowoduje 
pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Reklamacje 
nieuzupelnione pozostawia si~ bez rozpoznania. 

3. 	 W przypadku gdy reklamacja zloiona w sposob inny nii wskazany 
w ust. 2 nie spelnia warunkow okreslonych w ust. 1, Operator, 0 ile 
uzna, ie jest to konieczne do prawidlowego rozpatrzenia reklamacji, 
niezwlocznie wzywa reklamujqcego do jej uzupelnienia, okreslajqc 
termin, nie krotszy nii 7 dni, i zakres tego uzupelnienia, 
z pouczeniem, ie nieuzupelnienie reklamacji w okreslonym terminie 
spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. 
Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu reklamacj~ 

pozostawia si~ bez rozpoznania. 
4. 	 Jeieli w reklamacji nie zostala okreslona kwota, 0 kt6rej mowa 

w ust. 1 pkt g), a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej 
naleinosci oraz kwota tego odszkodowania lub zwrotu nie budzi 
wqtpliwosci, Operator traktuje reklamacj~ tak, jakby kwota ta byla 
okreslona. 

5. 	 Abonent jest zobowiqzany do terminowego uiszczenia naleinosci 
nieobj~tych reklamacjq. 

§43 
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1. 	 Operator rozpatruje reklamacje w terminie do 30 dni, liczqc od dnia 
jej wplywu, udziela w formie pisemnej odpowiedzi 
o uwzgl~dnieniu lub n ieuwzgl~dnieniu reklamacji. 

2. 	 Jeieli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w termiflie 30 dni od dnia 
jej zloienia uwaia si~, ie reklamacja ta zostala uwzgl~dniona . 

§44 

Abonent ma prawo : 

a} dochodzenia roszczeri w post~powaniu sqdowym; lub 

b} gdy reklamujqcym jest konsument ma on prawo takie dochodzenia 
roszczeri, w post~powaniu w sprawie pozasqdowego rozwiqzywania 
spor6w konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 wrzesnia 2016 r . 
o pozasqdowym rozwiqzywaniu spor6w konsumenckich (Dz. U. Poz. 
1823) lub przed sqdem polubownym, w tym sta/ym sqdem polubownym 
przy Prezesie UKE, 0 kt6rym mowa wart. 110 ustawy z dnia 16 !ipca 
2004 r. Prawo telekomunikacyjne , po wyczerpanio drogi post~powania 
reklamacyjnego tj . w przypadku gdy reklamacja nie zostanie 
uwzgl~dniona lub w przypadku niezaplacenia przez Operatora 
dochodzonej naleinosci w terminie 14 dni od dnia, w kt6rym reklamacja 
zostala uwzgl~dniona. Post~powanie w trybie art. 109 ustawy prawo 
telekomunikacyjne jest prowadzone przez Prezesa Urz~du Komunikacji, 
Elektronicznej (podmiot uprawniony) na wniosek Abonenta, na wniosek 
Dostawcy uslug lub z urz~du, jesli wymaga tego ochrona interesu 
konsumenta w drodze post~powania w sprawie pozasqdowego 
rozwiqzywania spor6w konsumenckich . Z kolei post~powanie przed 
sqdem polubownym, 0 kt6rym mowa wart. 110 ustawy prawo 
telekomunikacyjne prowadzone jest przez stale polubowne sqdy 
konsumenckie przy Prezesie Urz~du Komunikacji Elektronicznej. 
Szczeg61y dotyczqce procedur oraz moiliwe do zastosowania formularze 
stosownych wniosk6w i pism znajdujq si~ na stronie internetowej Urz~du 
Komunikacji Elektron icznej http ://www.uke.gov.pl/wzory-formu larzy-w
sadzie-polubownym-1286 oraz na stronie Centrum Informacji 
Konsumenckiej tego urz~du: ..http ://www.cik.uke.gov.pl/... 

§45 
W przypadku uwzgl~dnienia reklamacji, przyslugujqce z tytulu 
odszkodowania lub innej naleinosci kwoty pieni~ine, zgodnie 
z iyczeniem Abonenta zwracane Sq przekazem 
pocztowym/przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Abonenta, w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji albo 
zaliczane w formie bonifikaty na poczet przyszlych naleinosci 
za Uslugi. 

2. 	 W przypadku, gdy Operator posiada wobec reklamujqcego 
wymagalnq i niespornq wierzytelnose pieniE:inq z tytulu Umowy, 
kt6ra moie bye dochodzona w postE:powaniu przed sqdem lub innym 
organem parlstwowym, moie jq potrqcie z wierzytelnosci 
reklamujqcego, tj . z kwoty pieniE:inej przyslugujqcej reklamujqcemu 
w wyniku uwzglE:dnienia (uznania) reklamacji. Potrqconq kwot~ 
wykazuje siE: w kolejnej fakturze . Oswiadczenie Operatora 
o dokonaniu potrqcenia przesylane jest reklamujqcemu wraz 
z odpowiedziq na reklamacj~. I 

J. 	 W przypadku zloienia reklamacji dotyczqcej wysokosci naliczonych 
oplat za czas trwania post~powania reklamacyjnego odsetki od 
kwoty objE:tej reklamacjq nie b~dq naliczane. 

§46 
Szczegolowe zasady reklamacji reguluje rozporzqdzenie Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji 
uslugi telekomunikacyjnej (Dz.U.z 2014r., poz. 284). 

Dzia/ IX Tajemnica telekomunikacyjna ochrona danych 
osobowych 

§47 
I. Operator zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa i w granicach 

istniejqcych moiliwoscl technicznych gwarantuje przestrzeganie 
tajemnicy telekomunikacyjnej, z wyjqtkiem przypadkow, gdy 
ujawnienie informacji obj~tych tajemnicq telekomunikacyjnq jest 
dozwolone na podstawie przepisow prawa. 

2. Tajemnica telekomunikacyjna obejmuje: 
b} dane dotyczqce Abonenta; 
c} trese indywidualnych komunikat6w; 
d} dane transmisyjne, ktore oznaczajq dane przetwarzane dla celow 

przekazywania komunikatow w sieciach telekomunikacyjnych lub 
naliczania oplat za uslugi telekomunikacyjne, w tym dane 
lokalizacyjne, ktore oznaczajq wszelkie dane przetwarzane w sieci 
telekomunikacyjnej lub 
w ramach uslug telekomunikacyjnych wskazujqce p%ienie 
geograficzne urzqdzenia koricowego Abonenta publicznie 
dost~pnych uslug telekomunikacyjnych; 

e} dane 0 lokalizacji, ktore oznaczajq dane lokalizacyjne 
wykraczajqce poza dane niezbE:dne do transmisji komunikatu lub 
wystawien ia rachunku; 

f} 	 dane 0 probach uzyskania po/qczenia miE:dzy okreslonymi 
zakoriczeniami sieci telekomunikacyjnej, w tym dane 
o nieudanych probach polqczeri, oznaczajqcych polqczenia mi~dzy 
telekomunikacyjnymi urzqdzeniami koricowymi· Illb zakorlczen,iami 

sieci, ktore zostaly zestawione i nie zostaly odebrane przez 
uiytkownika koricowego lub nastqpilo przerwanie zestawianych 
polqczeri 

4. 	 Operator d%iy naleiytej starannosci przy zabezpieczaniu urzqdzeri 
telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych w zakresie 
uzasadnionym wzglE:dami technicznymi i ekonomicznymi. 

5 	 Dane Uiytkownikow koricowych, w tym Abonentow mogq bye 
przetwarzane w okresie obowiqzywania Umowy, a po jej 
zakoriczeniu w okresie dochodzenia roszczen lub wykonywania 
innych zadari przewidzianych w prawie telekomunikacyjnym lub 
przepisach odrE:bnych. 

6. 	 Dane transmisyjne, 0 ktorych mowa w ust. 2 c}, niezbE:dne dla celow 
naliczania oplat Abonenta i oplat z tytulu rozliczeri operatorskich 
mogq bye przetwarzane w okresie obowiqzywania Umowy, a po jej 
zakoriczeniu w okresie dochodzenia roszczeri lub wykonywania 
innych zadari przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym lub 
przepisach odrE:bnych. 

7. 	 W zakresie niezb~dnym do swiadczenia Uslug Operator ma prawo 
zbierae, utrwalae, przechowywae, opracowywac, zmieniae, usuwae 
Ilib udostE:pniae dane objE:te tajemnicq telekomunikacyjnq. 
W sytuacji gdy jest to konieczne dla usuniE:cia Awarii, powstajqcych 
zakloceri lub w sytuacji zagroienia dla utrzymania sieci albo 
swiadczenia uslug, Operator lub osoby dzialajqce w jego imieniu 
po polnformowaniu osob uczestniczqcych w polqczeniu -ma prawo 
wlqczye SiE: do trwajqcego polqczenia lub je przerwae. 

8. 	 Przetwarzanie w innych celach nii okreslone w ust. 6 i 7 jest 
dopuszczalne jedynle na podstawie przepis6w ustawowych. 

§48 
I. 	 Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

I 	 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych 
(tj. Dz.U . z 2014r.,poz. 1182). 

2. 	 Operator jest uprawniony do przetwarzania nastE:pujqcych danych 
dotyczqcych Abonenta bE:dqcego osobq fizycznq: 
a) nazwisk i imion, 
b) imion rodzicow, 
c) miejsca i daty urodzenia, 
d) adresu miejsca zamieszkania i adresu korespondencyjnego jeieli 

jest on inny nii adres miejsca zamieszkania, 
<l numeru ewidencyjnego PESEL - w przypadku obywatela 

Rzeczypospolitej polskiej, 
f) 	 nazwy, serii i numeru dokument6w potwierdzajqcych tOisamose, 

a w przypadku cudzoziemca, ktory jest obywatelem paristwa 
niebE:,dqcego czlonkiem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numeru 
paszportu lub karty pobytu, 

g) 	 zawartych w dokumentach potwierdzajqcych moiliwose 
wykonania zobowiqzania wobec Operatora wynikajqcego 
z Umowy. 

3. 	 Operator moie, za zgodq Abonenta bE:dqcego osobq fizycznq, 
przetwarzac inne dane tego Abonenta a w zwiqzku ze swiadczonq 
uslugq, w szczegolnosci: 
a) numer konta bankowego lub karty platniczej, 
h) adres poczty elektronicznej oraz numery telefonow 

kontaktowych . 
4. 	 Przetwarzanie danych Abonentow niebE:dqcych osobami 

fizycznymi moie w szczeg61nosci dotyczye: 
a) nazwy, 
b) siedziby i adresu, 
0) dokumentow potwierdzajqcych moiliwose wykonania 

zobowiqzania wobec Operatora wynikajqcego z Umowy 
d) numeru identyfikacji podatkowej NIP, 
e) numeru REGON, 
f) rodzaju prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, 
s) numeru konta bankowego, 
h) adresu Abonenta do korespondencji, jeieli jest inny nii adres 

miejsca jego siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz 
numerow telefonow kontaktowych. 

s. 	 Operator zapewnia realizacj~ uprawnieri wynikajqcych z ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r . 0 ochronie danych osobowych, tzn. 
w szczegolnosci umoiliwia Abonentom dostE:p do wlasnych danych 
osobowych i ich poprawianie. 

6. 	 Wszelkq korespondencj~ w sprawach zwiqzanych z przetwarzaniem 
danych osobowych Abonent powinien kierowae na adres siedziby 
Operatora. 

7. 	 Operator doloiy naleiytej starannosci przy zabezpieczaniu danych 
osobowych w zakresie uzasadnionym wzglE:dami technicznymi 
i ekonomicznymi. 

8. 	 W przypadku gdyby doszlo do naruszenia danych osobowych 
Abonenta i naruszenie to moie miee niekorzystny wplyw na prawa 
Abonenta b~dqcego osobq fizycznq, Operator niezwlocznle, nie 
pMniej nii w terminie 3 dni od stwierdzenia naruszenia, zawiadomi 
o takim naruszeniu Abonenta. 

Dzia/ IX Us/uga telefoniczna 
§49 
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Uzyte w niniejszym Regulaminie poj~cia oznaczajq: 
1. 	 Numer zakonczenia sieci - numer telefonu przydzielony 

Abonentowi przez Operatora; 
2. 	 Urzil.dzenie dost~powe urzqdzenie telekomunikacyjne 

przeznaczone do wspolpracy z Sieciq (bramka VOiP), stanowiqce 
wlasnosc Operatora, oddane Abonentowi do uzywania 
i zapewniajqce dost~p do Uslugi, okreslone w Protokole odbioru 
technicznego i/lub w Umowie; 

§50 
1. 	Operator swiadczy uslugi telefoniczne, na ktore skladajq si~ : 

bl przylqczenie pojedynczego Zakonczenia sieci w Lokalu Abonenta, 
umozliwiajqce komunikacj~ glosowct, 

c) 	 utrzymanie Lqcza telefonicznego z Zakonczeniem sieci, 0 ktorym 
mowa w pkt a), w stalej gotowosci do swiadczenia uslug 
telekomun ikacyjnych, 

dl 	 polqczenia telefoniczne 

1) wewnqtrz Sieci Operatora; 


2) krajowe, w tym: 
- lokalne (realizowane w tej samej strefie numeracyjnej); 
- strefowe (realizowane w tej samej strefie numeracyjnej nie 
b~dqcych polqczeniami lokalnymi lub wewn~trznymi); 

- mi~dzystrefowe (realizowane na obszarze wykraczajqcym 
poza stref~ numeracyjnct, w ktorej nastqpilo rozpocz~cie 
polqczenia, na teranie kraJu, do sieci stacjonarnych); 

3) mi~dzynarodowe (wykraczaJqce poza gran ice Rzeczypospolitej 
Polskiej) ; 

4) 	 do sieci ruchomych (komorkowych), w tym zapewnienie 
transmisji dla faksu, zapewnienie transmisji danych, w tym 
polqczenia do sieci Internet; 

5) 	 bezplatne polqczenia do wlasciwych terytorialnie centrow 
powiadamiania ratunkowego oraz sluzb powolanych ustawowo 
do niesienia pomocy posiadajqcych numery skrocone inumery 
alarmowel gdzie: 

112 	 -wlasciwe terytorialnie centrum powiadamiania 
ratunkowego, 

999 - pogotowie ratunkowe, 
998 - straz poiarna, 
997 - policja, 
994 - pogotowie wodoCiqgow i kanalizacji, 
993 - pogotowie cieplowni , 
992 - pogotowie gazowni, 
991 - pogotowie elektrowni, 
986 - straz miejska, 
985 - pogotowie ratownictwa morskiego i gorskiego, 
984 - pogotowie rzeczne, 

6) polqczenia do: 
a) uslug 0 podwyzszonej oplacie ze swiadczeniem 

dodatkowym 0-300x, 0-400, 0-70x, 
b) uslug informacyjnych 0-80x, 
c) sieci przywolawczej (0-64x), 
d) uslug teleinformatycznych 0 podwyzszonej oplacie 

0-20(7,8)x, 
e) telefonii internetowej 0-39x, 

2. 	 Operator swiadczy takze uslugi dodatkowe okreslone w Umowie, 
Regulaminie, Regulaminie Dodatkowym, Cenniku , min: 

a) 	 udost~pnianie (wraz z moiliwoSCiq pobrania) szczegolowego 
wykazu wykonanych uslug telekomunikacyjnych beZplatnie 
z kazdq fakturq na iBOK (F@ktura) . 

b) 	 bezplatne dostarczanie - na iqdanie Abonenta- na podany przez 
Abonenta adres poczty elektronicznej- faktury wraz z 
podstawowym wykazem wykonanych na jego rzecz uslug 
telekomunikacyjnych w formie un iemozliwiajqcej osobom 
trzecim bezposredni dost~p do informacji w nich zawartych 
(F@ktura na e-mail); Regulamin udost~pniania i przesylania 
faktur w formie elektronicznej stanowi integralnq cz~sc Umowy; 

0 ) 	 poczta glosowa, przekierowanie polqczen, blokada prezentacji 
wlasnego numeru, prezentacja numeru przychodzqcego, 
fax2email, voice2email, 

d) 	 bezplatne blokowanie polqczen wychodzqcych na numery uslug 
o podwyzszonej oplacle oraz pOlqczen przychodzqcych z takich 
numerow, 

e) bezplatne blokowanie polqczen wychodzqcych na numery 
poszczegolnych rodzajow uslug 0 podwyiszonej oplacie oraz 
polqczen przychodzqcych z takich numerow, 

f) okreslenie maksymalnej ceny za jednostk~ rozliczeniowq uslugi 
albo ceny za polqczenie, w przypadku uslugi ratyfikowanej 
za cale polqczenie, i bezplatne blokowanie polqczen 
wychodzqcych na numery uslug 0 podwyzszonej oplacie, ktorych 
cena przekracza cen~ maksymalnq okreslonq przez Abonenta 
w iqdaniu, oraz polqczeri przychodzqcych z takich numerow;
chyba ie takie polqczenia nie b~dq powodowaly obowiqzku 
zaplaty po stron ie Abonenta; 

g) 	 bezplatne okreslenie progu kwotowego (CO najmniej 35, 100 
i 200 zl), dla kazdego okresu rozliczeniowego, po przekroczeniu 
ktorego Operator b~dzie obowiqzany do: 
- natychmiastowego poinformowania Abonenta 0 fakcie jego 
przekroczenia; 

- zablokowania na iqdanie Abonenta moiliwosci wykonywania 
pOlqczen na numery uslug 0 podwyiszonej oplacie i odbierania 
polqczer'i z takich numerow, chyba i e nie b~dq powodowaly 
obowiqzku zaplaty po stronie Abonenta. 

§51 
1. 	 Umowa 0 swiadczenie uslug, 0 ktorych mowa §50 ust 1, lit .c 6) 

Regulaminu jest zawierana poprzez dokonanie czynnosci 
faktycznych. 
Przydzielenie Abonentowi Numeru zakonczenia sieci nalezy 
do Operatora. 

J . 	 W przypadku polqczen na numery alarmowe Operator gromadzi 
dane 0 lokalizacji urzqdzenia koncowego. W pozostalych 
przypadkach dane 0 lokalizacji urzqdzenia koncowego 
Sq gromadzone tylko i wylqcznie za uprzedniq zgodq Abonenta . 
Operator przetwarza dane 0 lokalizacji urzqdzenia koncowego, 
z ktorego wykonywane jest polqczenie. 

§52 
1. 	 Abonent moie iqdac zmiany przydzielonego Numeru zakoriczenia 

sieci, jeieli korzystanie z przydzielonego numeru jest dla Abonenta 
uciqiliwe, wyst~pujqC w tym zakresie do Operatora z wnioskiem 
w formie pisemnej. We wniosku Abonent wykazuje, ie korzystanie 
z przydzielonego numeru Jest uCiqiliwe, w szczegolnosci opisuje 
i wyjasnia na czym polega uCiqiliwose. Jeieli polega ona na 
uciqzliwych polqczeniach, to Abonent podaje ich przyblizone daty 
i godziny. 

2. 	 Abonent, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub 
miejsca wykonywania dZialalnosci moie iqdac przeniesienia 
przydzielonego Numeru zakoriczenia sieci do nowej lokalizacji 
w ramach istniejqcej sieci Operatora na obszarze tej samej strefy 
numeracyjnej, wyst~pujqC w tym zakresie do Operatora 
z wnioskiem w formie pisemnej. 

3. 	 Abonent moie iqdae przy zmianie Operatora na innego operatora 
przeniesienia przydzielonego Numeru zakonczenia sieci 
do istniejqcej sieci tego operatora na obszarze tej samej strefy 
numeracyjnej, wyst~pujqC z wnioskiem w formie pisemnej 
do nowego operatora 0 potwierdzenie mozliwosci zawarcia umowy 
o swiadczenie publicznie dost~pnych uslug telekomunikacyjnych 
z przeniesieniem przydzielonego przez Operatora numeru. 

4 . 	 W przypadku zmiany przydzialu zakresu numeracji albo przebudowy 
lub rozbudowy eksploatowanej sieci publicznej Operator moie 
dokonac zmiany Numerow zakonczenia sieci przydzielonych 
Abonentom po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Abonentow 
o planowanej zmianie numerow oraz 0 ich nowych numerach, 
co najmniej na 90 dni przed zamierzonym terminem wprowadzenia 
zmiany . Na numerach poprzednich Operator utrzymuje przez okres 
3 miesi~cy bezplatnq zapowiedz slownq podajqcq nowy Numer 
zakonczenia sieci przydzielony Abonentowi. 

5. 	 Numer zakoriczenia sieci przydzielony Abonentowi, w innych 
przypadkach nii wskazane w ust. 1. i 4 ., mOie zostac zmieniony 
na pisemne iyczenie Abonenta, gdy jest to technicznie moiliwe. 

6. 	 Abonent moie wybrae dowolnego dostawc~ publicznie dost~pnych 
uslug telefonicznych, ktorego uslugi Sq dost~pne w polqczonych 
sieciach poprzez numer dost~pu lub preselekcj~. 

§53 
1. 	 Operator podaje w publicznie dost~pnym spisie Abonentow, a takze 

za posrednictwem sluzb informacyjnych (biuro numerow) Operatora 
nast~pujqce dane Abonenta: 

b) przydzielony Abonentowi Numer zakonczenia sieci lub znak 
identyfikujqcy Abonenta (0 lie zostal nadany), 

c) nazwiska i imiona lub nazw~, 
d) nazw~ miejscowosci, w ktorej znajduje si~ udost~pnione 

zakonczenie sieci, 
0 ) 	 nazw~ ulicy w miejscu zamieszkania, przy kt6rej znajduje 

si~ Zakonczenie sieci, a w przypadku Abonentow 
nieb~dqcych osobami fizycznymi pelny adres oraz inne 
dodatkowe, publicznie dost~pne informacje. 

2. 	 Wskazane w ust. 1. dane identyfikujqce Abonentow b~dqcych 
osobami fizycznymi Sq umieszczane w publicznie dost~pnym spisie 
Abonentow i podawane przez sluiby informacyjne Operatora 
po uprzednim wyraieniu przez Abonent6w w Umowie zgody tym 
zakresie . Ponadto dane te, za zgodq Abonenta mogq bye 
udost~pnione innym przedsi~biorcom telekomunikacyjnym 
prowadzqcym spisy abonentow lub swiadczqcym uslug~ informacji 
o numerach telefonicznych, w tym uslug~ og61nokrajowego spisu 
abonentow oraz informacji 0 numerach obejmujqcej wszystkich 
abonentow publicznych sieci telefonicznych. 

3. 	 Dane zawarte w spisie abonentow mogq bye wykorzystane w celach 
rozpowszechniania informacji handlowych, w tym marketingowych, 
przez osoby korzystajqce ze spisu. 

4. 	 Abonent mOie wystqpie 0 rozszerzenie zakresu danych, 0 ktorych 
mowa w ust. 1. 

5. 	 Operator udost~pnia na iqdanie sluib ustawowo powolanych do 
obslugi wywolan kierowanych na numery alarmowe informacje, 
o ktorych mowa w ust. 1. pkt., a-d., poszerzone 0 b~dqce w jej 
posiadaniu dane 0 lokalizacji Abonenta wywolujqCego polqczenie 
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z numerem alarmowym, umoiliwiajqCe niezwloczne podj<:cie 
interwencji. 

Dzial XI Usluga dost4';lpu do sieci Internet 

§54 
Uiyte w niniejszym Regulaminie poj<:cia oznaczajq: 
I. 	 Adres IP -unikalny, 32-bitowy adres uiywany do identyfikacji 

komputera w sieci Internet; 
2. 	 Adres MAC - liczba 4B-bitowa unikalnie identyfikujqca urzqdzenie 

koricowejdost<:powe dolqczone do sieci Internet 
3. 	 Aplikacje internetowe - wszystkie programy komputerowe 

umozliwiajqce korzystanie z uslug dost<:pnych w sieci Internet; 
4. 	 Karta sieciowa - urzqdzenie telekomunikacyjne przeznaczone do 

korzystania z Uslug Operatora. Urzqdzenie to umoiliwia przylqczenie 
komputera Abonenta do sieci Operatora. Karta sieciowa posiada 
unikalny ad res MAC; 

~. 	 Numer zakonczenia sieci - adres IP urzqdzenia; 
6. 	 PPPoE - protok61 uwierzytelniajqcy Abonenta w Sieci Operatora; 
7. 	 Usluga internetowa- usluga dost<:pu do sieci Internet oraz uslugi 

dodatkowe okreslone w Regulaminie lub Cenniku swiadczone przez 
Operatora; 

8. 	 Urz"dzenie dost4';lpowe urzqdzenie telekomunikacyjne 
przeznaczone do wspolpracy z sieciq (switch, antena itp.) 
stanowiqce wlasnosc Operatora, oddane Abonentowi do uiywania 
i zapewniajqce dost<:p do Uslugi, okreslone w protokole odbioru 
technicznego i/lub w Umowie; 

9. 	 Urz"dzenie WiFi - urzqdzenie telekomunikacyjne stanowiqce 
wlasnose Abonenta, pozwalajqce na rozdzielenie sygnalu; 

10. 	 Zakonczenie sieci - fizyczny punkt, w ktorym Abonent otrzymuje 
dost<:p do Sieci telekomunikacyjnej identyfikujqcy si<: numerem 
przypisanym do tego Zakoriczenia sieci (adresem MAC); 

§55 
1. Operator swiadczy uslug<: internetowq na ktorq skladajq si<:: 

a) 	 staly dost<:p do sieci Internet, polegajqcy na transmisji danych 
poprzez Siec Operatora do innych sieci , w szczegolnosci do sieci 
Internet 

b) 	 Instalacja, tj. przylqczenie pojedynczego Zakoriczenia sieci w 
Lokalu Abonenta, umoiliwiajqce korzystanie z tej sieci i dost<:p 
do Internetu 

c) Instalacja koricowa, na ktorq skladajq si<: jednorazowe 
czynnosci: 

1) zamontowanie (jezeli nie jest zamontowana) Karty 
sieciowej w Urzqdzeniu koncowym Abonenta, 

2) podlqczenie Urzqdzenia koncowego do sieci 
Operatora, 

3) konfiguracja systemu operacyjnego Urzqdzenia 
koncowego do pracy w sieci Operatora, 

d) uslugi dodatkowe okreslone w Umowie, Regulaminie, 
Regulaminie Dodatkowym i Cenniku, w tym: 

I ) bezplatne 5 kont poczty elektronicznej w domenie 
p2net.pl po 100 MB kaide; 

2) bezplatny dost<:pu do zasobow sieci lokalnej 
za posrednictwem protokolu TCPjJP; 

3) 	 wybor aliasu pocztowego (dodatkowa nazwa konta 
uzytkownika) i hasla, ktorymi b<:dzie si<: Abonent 
poslugiwal przy korzystaniu ze skrzynki e-mail. 
Operator zastrzega sobie prawo 
do niezaakceptowania nazwy jeieli: 

istniejq przeciwwskazania techniczne 

uzywania nazwy, 

nazwa jui istnieje w systemie, 

nazwa ma charakter obrailiwy lu b 

wulgarny. 


4) 	 rozdzielenie sygnalu wraz z materialem (switch, 
WiFi); 

5) przydzielenie zewn<:trznego adresu JP. 
2. 	 Przydzielenie Abonentowi adresu JP lub nadanie Numeru 

identyfikacyjnego naleiy do Operatora. 
3. 	 Operator moie przydzielic Abonentowi PPPoE wraz z loginem 

i haslem. Login i haslo do PPPoE okreslony jest w Umowie. 
4. 	 Instalacja realizowana b<:dzie z wykorzystaniem prywatnej lub 

publicznej puli ad resow JP. 
§56 

1. 	 Abonent ma obowiqzek: 
a) wlasciwej ochrony antywirusowej swoich komputerow 

i udost<:pnianych w sieci lokalnej zasobow; 
b) strzeienia bezpieczenstwa swojego konta poprzez stosowanie 

odpowiednich hasel i praw dost<:pu do swoich zasobow; 
c) stosowania si<: do polecen AdministratorOw sieci Operatora; 
d) przestrzegania prywatnosci innych kont w systemie i nie 

ingerowania w ich zasoby, nawet jesli nie Sq one stosownie 
chronione; 

e) zgloszenia Operatorowi sprz<:towego adresu kaidego naleiqcego 
do Abonenta urzqdzenia sieciowego wpi<:tego do sieci Operatora; 

f) zapoznawania si<: z komunikatami Operatora dotyczqcymi 
funkcjonowania Sieci Operatora. 

2. Abonentowi nie wolno: 
a) ingerowac w procedury systemu Sieci Operatora; 
b) podejmowae prob naruszenia zabezpieczeri Sieci Operatora ani 

innych osob (podmiotow) podlqczonych do sieci Operatora oraz 
do sieci Internet (hacking, spoofing itp.); 

c) 	 przypisywac sobie adresu IP r<:cznie - wszelkie ustawienia 
sieciowe Sq przydzielane automatycznie, chyba ie Operator 
przydzieli inny sposob Iqczenia z Sieciq; 

d) 	 obciqiac Sieci poprzez wysylanie nadmiernej ilosci danych 
do nieistniejqcych odbiorcow lub do odbiorcow, ktorzy sobie tego 
nie zyCZq; 

e) wykonywac iadnego rodzaju atakow sieciowych; 

f) udost~pniac swojego konta osobom trzecim; 

g) udost<:pniac hasel do swoich kont osobom trzecim; 

h) utrzymywac na wlasnym komputerze, bqdi na serwerach 


Operatora, komercyjnych serwerow uslug internetowych bez 
pisemnej zgody Operatora; 

i) 	 umieszczac na serwerach Operatora serwisow, ktorych elementy 
(np. skrypty CGI, duie pliki) wykorzystywane Sq przez inne 
serwisy nie utrzymywane przez Operatora, 

j) 	 udost~pniac polqczenia sieciowego w Lokalu Abonenta jak i poza 
nim, chyba ie Umowa stanowi inaczej; 

k) 	 rozpowszechniac informacje powszechnie uznanych 
za obrazliwe, naruszac dobrego imienia innych osob lub lamac 
zasady wspoliycia spolecznego. W przypadku wykrycia takich 
dzialari Abonent moze bye czasowo lub trwale wylqczony 
a informacje b<:dq przechowywane w celu udost~pnienia 
organom ochrony prawnej; 

I) 	 dzialac na szkod<: Innych uiytkownikow sieci Operatora. 
3. 	 Operator ma prawo do usuni~cia danych Abonenta z serwerow 

Operatora jeieli naruszajq one obowiqzujqce normy moraine, 
etyczne lub prawne. 

§57 
1. 	 W ramach Oplaty abonamentowej Abonent mOie korzystac 

z wylqcznie jednego Urzqdzenia koricowego. Przylqczenie kolejnego 
Urzqdze~ia koricowego do Sieci Operatora nast<:puje na zasadach 
okreslonych w §15 Regulamlnu. 

2. 	 Abonent ma do wyboru: 
a) zakupienie i instalacj~ routera, kt6ry pozostaje 

wlasnosciq Abor:lenta a na czas trwania Umowy przechodzi pod 
wylqczne zarzqdzanie Operatora zas Abonent jest zwolniony 
z oplacania Oplaty abonamentowej za kolejne Urzqdzenie 
koricowe; 

b) dzieriaw<: i instalacj<: routera, ktory jest wlasnosciq 
Operatora 
a Abonent uiszcza comiesi<:cznq oplat<: za dzieriaw<:, lecz jest 
zwolniony z oplacania Oplat abonamentowych za kolejne 
Urzqdzen ia koricowe; 

c) 	 zakupienie i instalacj<: switcha przez co za kaide 
kolejne Urzqdzenie koricowe Abonent placi Oplat<: 
abonamentowq zgodnie z wybranym Pakietem. 

3. 	 Od dnia podlqczenia dodatkowego Urzqdzenia koricowego do korica 
miesiqca, w ktorym to pOdlqczenie nastqpilo, Abonent jest zwolniony 
z Oplaty abonamentowej za to dodatkowe tJrzqdzenie koricowe. Gdy 
jednak Abonent zrezygnuje z dodatkowego przylqczenia przed 
koricem mie.siqca w kt6rym one nastqpilo, uiszcza oplat~ 
proporcjonalnie rozliczonq. 

§58 
Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wylqczenia serwera 
poczty oraz stron WWW w celach konserwacyjnych na okres nie dluiszy 
nii 24 godziny . Operator zobowiqzuje si~ powiadomic Abonent6w 
najpozniej 4B godzin przed czasowym wylqczeniem serwera poprzez 
informacj~ na swojej stronie www.platkom.pl. In formacje zwiqzane 
z funkcjonowaniem sieci b~dq przekazywane Abonentom 
na konta e-mail, 0 ktorych mowa w §55 ust.1 pkt d) 1 i umieszczane na 
stronie Operatora. 

Dzial XI' Usluga mobilnego Internetu 

§58' 

Uzyte w niniejszym Regulaminie poj~cia oznaczajq: 

I. 	 Adres IP -unikalny, 32-bitowy adres uiywany do 
identyfikacji Urzqdzenia koricowego w sieci Internet; 

2. 	 Adres MAC - liczba 48-bitowa unikalnie identyfikujqca urzqdzenie 
koricowejdost~powe dolqczone do sieci Internet; 

3. 	 Aplikacje internetowe - wszystkie programy komputerowe 
umoiliwiaJqce korzystanie z uSlug dost~pnych w sieci Internet; 

4. 	 Doladowanie Limitu Danych - zwi<:kszenie Limitu 
Danych dost<:pnego w ramach Uslugi mobllnego Internetu na 
zasadach okreslonych w Regulaminie oraz w Cenniku, w szcze
golnosci 
w przypadku wykorzystania Limitu Danych przyznanego przez 
Operatora w ramach Pakietu Fly Mobile, wybranego przez Abonenta, 
przez aktywowanie Dodatkowego Pakietu Danych; 
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s. 	 Karta SIM - karta mikroprocesorowa stanowiqca 
wlasnosc Operatora, przekazana Abonentowi, umoiliwiajqca dost~p 
do Uslugi mobilnego Internetu, z ktorq zwiqzane Sq Numer MSISDN, 
Kod PI N oraz Kod PUK; 

6. 	 Limit Danych - limit danych przesylanych i 
odbieranych w Okresie rozliczeniowym, przyznany przez Operatora 
w ramach wybranego przez Abonenta Pakietu Fly Mobile, 
uwzgl~dniajqcy ponadto dokonane przez Operatora Doladowanie 
Limitu Danych, 
po wyczerpaniu ktorego korzystanie z Uslugi mobilnego Internetu 
zostaje ograniczone; 

7. 	 Modem - urzqdzenie techniczne umoiliwiajqce 
swiadczenie uslugi mobilnego Internetu, sprzedawane na zasadach 
wskazanych 
w Umowie i Regulaminie; 

8. 	 Numer MSISDN numer Abonenta sieci 
komorkowej 

9. 	 Pakiet Danych zakres Uslugi mobilnego 
Internetu, 

10. Pakiet Fly Mobile - Pakiet Danych oferowany 
przez Operatora, okreslony w Cenniku 

II. 	 Podstawowy Pakiet Danych - aktywowany na 
Karcie SIM na miesiqc od momentu Aktywacji, ktory odnawiany 
(aktywowany) jest automatycznie w kolejnych cyklach miesi~cznych 
(Okresach rozliczeniowych), zgodnych z powyiszq definicjq; 
Aktywacja Podstawowego Pakietu Danych nast~puje w pierwszym 
dniu Okresu Rozliczeniowego nast~pujqcego po miesiqcu, w ktorym 
zawarto Umow~. 

12. 	 Dodatkowy Pakiet Danych oznacza 
jednorazowy Pakiet Danych aktywowany w dowolnym czasie, na 
Karcie SIM, na ktorej jest aktywny Podstawowy Pakiet Danych . 
Rozliczanie dodatkowego Pakietu Danych ma miejsce od dnia jego 
Aktywacji, jednakie nie wczesniej nii po wyczerpaniu limitu GB 
dost~pnego w ramach danego Podstawowego Pakietu Danych; 

13. 	 Usluga mobilnego Internetu -usluga 
bezprzewodowego dost~pu do sieci Internet oraz uslugi dodatkowe 
okreslone w Regulaminie lub Cenniku swiadczone przez Operatora; 

14. 	 ZakOllczenie sieci - fizyczny punkt, w ktorym 
Abonent otrzymuje dost~p do sieci telekomunikacyjnej 
identyfikujqcy si~ numerem przypisanym do tego zakoriczenia sieci 
(adresem MAC); 

§58 2 

1. Operator swiadczy uslug~ mobilnego Internetu na ktorq skladajq si~: 
a) 	 staly dost~p do sieci Internet, polegajqcy na transmisji danych 

poprzez siec Operatora i Modem do innych sieci, w szczegolnosci 
do sieci Internet, 

b) 	 uslugi dodatkowe okreslone w Umowie, Regulaminie, 
Regulaminie Dodatkowym i Cenniku, 

2. 	 Przydzielenie Abonentowi adresu IP lub nadanie Numeru 
identyfikacyjnego naleiy do Operatora . 

§58' 

1. 	 Abonentowi nie wolno: 
b) 	 kierowac do Sieci lub/i do sieci innych operatorow, za pomocq 

jakichkolwiek urzqdzeri telekomunikacyjnych, przy uiyciu karty 
SIM otrzymanej od Operatora, ruchu pochodzqcego z innych 
sieci telekomunikacyjnych. Stosowanie urzqdzeri 
umoiliwiajqcych dost~p do Sieci lub realizowanie polqczeri za 
pomocq urzqdzeri przeznaczonych do przylqczenia do sieci 
stacjonarnej lub dzialajqcych na podobnej zasadzie, w ktorych 
wykorzystywane b~dq Karty SIM Operatora, jest wykluczone, 
chyba ie dotyczy to polqczeri i urzqdzeri zwiqzanych z realizacjq 
Uslugi mobilnego Internetu. 

c) 	 udost~pniac Uslugi mobilnego Internetu innym osobom, w celu 
uzyskania korzysci majqtkowych zwiqzanych z realizacjq ruchu 
hurtowego z sieci innych operatorow; 

2. 	 Do innych obowiqzkow i zakazow dotyczqcych Abonenta §56 
Regulaminu stosuje si~ odpowiednio. 

§58 4 

1. 	 Abonent b~dzie informowany 0 stanie uiycia Pakietu Danych za 
pomocq wiadomosci SMS wysylanych przez system na Kart~ SIM 
Abonenta Wiadomosci b~dq wysylane po wykorzystaniu 50%, 80% 
i 100% Limitu Danych przyznanych Abonentowi . 

2. 	 Operator w Cenniku okresla Limit Danych, wielkosc moiliwych 
Doladowari Limitu Danych, wielkosc transferu danych 
przyznawanego w ramach Oplaty aktywacyjnej i zasady jego 

wykorzystania, zasady rozliczania transferu danych (mogq one 
skutkowac ograniczeniami w dost~pie lub w korzystaniu z Uslugi 
mobilnego Internetu). 

3. 	 Limit Danych rozliczany jest odr~bnie dla danej Karty SIM. Nowy 
Limit Danych przyznawany jest z pierwszym dniem kolejnego Okresu 
Rozliczeniowego. Limit Danych niewykorzystany w trakcie Okresu 
Rozliczeniowego, nie zwi~ksza Limitu Danych przyslugujqcy 
Abonentowi w ramach Oplaty abonamentowej za kolejne Okresy 
rozliczeniowe . Limit Danych niewykorzystany w trakcie Okresu 
rozliczeniowego przyznany w wyniku Doladowania Limitu Danych, 
nie zwi~ksza Limitu Danych przyslugujqcego Abonentowi w ramach 
Oplaty abonamentowej za kolejne Okresy rozliczeniowe i wygasa 
z dniem zakoriczenia Okresu rozliczeniowego, w ktorym zostal 
aktywowany Dodatkowy Limit Danych. 

4. 	 Z chwilq przekroczenia przez Abonenta Limitu Danych przyznanego 
w ramach Oplaty abonamentowej lub uzyskanego w wyniku 
dokonania Doladowania Limitu Danych, pr~dkosc przesylu danych 
zostaje zmniejszona do pr~dkosci poniiej 32 kbps, do czasu 
odpowiednio : odnowienia przez Operatora Podstawowego Pakietu 
Danych przyslugujqcego Abonentowi w ramach Oplaty 
abonamentowej lub dokonania Doladowania Limitu Danych. Zasady 
rozliczania Limitu Danych, w tym powi~kszonego w ramach 
Doladowania Limitu Danych, okreslone Sq w niniejszym Regulaminie 
i Cenniku. 

5. 	 W przypadku wyczerpania Limitu Danych Operator niezwlocznie 
informuje Abonenta 0 tym fakcie za posrednictwem wiadomosci SMS 
lub notyfikacji (powiadomienie elektroniczne wysylane na Kart~ 

SIM). 

6. 	 W przypadku wyczerpania Limitu Danych Abonent mOie Doladowac 
Limit Danych. 

7. 	 Obciqienie Abonenta oplatq za Doladowanie Limitu Danych 
nast~puje z dolu, w fakturze VAT wystawionej za Okres 
rozliczeniowy, w ktorym Operator wykonal Doladowanie Limitu 
Danych na zlecenie Abonenta. Rozliczenie stanu wykorzystania 
Doladowania Limitu Danych nast~puje w kolejnosci, liczqc od 
najwczesniejszego Doladowania Limitu Danych, stosownie do daty 
Doladowania Limitu Danych . 

8. 	 Abonent zobowiqzany jest niezwlocznie poinformowac Operatora, 
drogq telefonicznq lub osobiscie w Biurze Obslugi Klienta, 
o uszkodzeniu, zniszczeniu, zagubieniu, kradzieiy lub utracie winny 
sposob Karty SIM. 

9. 	 Po przyj~ciu od Abonenta informacji, 0 ktorej mowa jest w ust. 8 
powyiej, Operator niezwlocznie blokuje Kart~ SIM w sposob 
uniemoiliwiajqcy korzystanie z Uslugi mobilnego Internetu, nie 
przerywajqc naliczania oplaty za Abonament. Operator mOie od
blokowac Kart~ SIM na wniosek Abonenta, zloiony nie poiniej nii w 
terminie okreslonym w ust. 10 zdanie pierwsze, przed wydaniem 
Abonentowi kolejnej Karty SIM. 

10. Na wniosek Abonenta zloiony w Biurze Obslugi Klienta, nie poiniej 
nii w terminie jednego miesiqca od dnia poinformowania Operatora 
o uszkodzeniu, zniszczeniu, zagubieniu, kradzieiy lub utracie winny 
sposob Karty SIM, Operator wydaje Abonentowi kolejnq Kart~ SIM. 
Wydanie kolejnej karty SIM nast~puje w Biurze Obslugi Klienta, 
w dniu zloienia przez Abonenta wniosku, 0 ktorym mowa powyiej. 
Oplaty za wydanie kolejnej Karty SIM okresla Cennik . Pelna 
Aktywacja kolejnej karty SIM i nowego numeru MSISDN w Sieci, 
nast~puje w terminie do 3 dni roboczych od daty wydania jej 
Abonentowi. 

§58 S 

1. 	 Okresem Rozliczeniowym jest jeden miesiqc. 
2. 	 Okres Rozliczeniowy dla Uslugi mobilnego Internetu Iiczony jest od 

dnia dokonania Aktywacji Podstawowego Pakietu Danych dla danej 
Karty SIM. 

3. 	 Oplaty za Podstawowe Pakiety Danych rozliczane Sq w Okresach 
rozliczeniowych. 

4. 	 Oplaty za Dodatkowe Pakiety Danych naliczane Sq za kaide 
Doladowanie Limitu Danych 0 Dodatkowy Pakiet Danych, oraz 
doliczane Sq do Faktury za Okres rozliczeniowy, w kt6rym nastqpilo 
udost~pnienie dla danej Karty SIM Dodatkowego Pakietu Danych. 

5. 	 Oplaty jednorazowe za Uslugi Dodatkowe doliczane Sq do Faktury za 
Okres rozliczeniowy, w ktorym zostaly wykonane lub aktywowane. 

6. 	 Wykorzystanie Pakietow Danych dla danej Karty SIM w danym 
Okresie rozliczeniowym rozliczana b~dzie w nast~pujqcej kolejnosci: 
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1) 	 noeny pakiet danyeh (jesli aktywny) - tylko 
w godzinaeh noenyeh 1:00-8:00 [dla pakietow 
Internet 10GB + 100 GB (Noe) , Internet 25GB + 
100 GB (Noe). Internet 50GB+100 GB (noe) oraz 
Internet 80 GB+100 (noe»). 

2) 	 Podstawowy Pakiet Danyeh , 

3) 	 Dodatkowy Pakiet Danyeh (jesli byl aktywowany 
w danym Okresie Rozliezeniowym). 

7. 	 Z uplywem ostatniego dnia swiadczenia Uslugi mobil~ego Internetu 
karta SIM i Numer MSISDN ulegajq dezaktywaeji, natomiast Limit 
Danyeh niewykorzystany przez Abonenta przepada, bez prawa 
zqdania zwrotu odpowiednio : Oplaty abonamentowej lub/i oplaty za 
Doladowanie Limitu Danyeh. 

Dzial XII Ustuga telewizyjna 

§59 
Uzyte w niniejszym Regulaminie poj~eia oznaezajq: 
1. 	 Pakiet - grupa programow telewizyjnyeh i innyeh Uslug okreslona 

w Cenniku ; 
2. 	 Pakiet dodatkowy - Pakiet programow telewizyjnyeh, innyeh niz 

zawarte w Pakieeie Komfort, moze zawierac kanaly 0 podobnej 
tematyee (Pakiet Tematyezny); 

3. 	 Pakiet Komfort - podstawowy Pakiet programow telewizyjnyeh 
wraz z uslugami dodatkowymi; 

4. 	 Pakiet Komfort Pro - rozszerzony Pakiet programow telewizyjnyeh 
wraz z uslugami dodatkowymi; 

5. 	 Urzil.dzenie dost~powe urzqdzenie telekomunikaeyjne, 
przeznaezone do wsp6lpraey z sieeiq (Set Top Box - STB). 
stanowiqee wlasnosc Operatora, pozwalajqee na dekodowanie 
dostarezanego sygnalu telewizyjnego w Lokalu Abonenta oraz na 
dost~p do wszelkieh innyeh Uslug dost~pnyeh za jego 
wykorzystaniem i oferowanyeh przez Operatora, z dyskiem posiada 
dodatkowo szereg funkejonalnosei zwiqzanyeh z mozliwoseiq 
nagrywania materialow multimedialnyeh na dysku urzqdzenia; 
Abonent moie wykorzystac wlasny STB, 0 ile jest to teehnieznie 
mozliwe; 

6. 	 Ustuga telewizyjna usluga udost~pniania kodowanyeh 
programow telewizyjnyeh pogrupowanyeh w Pakiety bqdz dost~pnyeh 
pojedynezo oraz uslugi dodatkowe okreslone w Regulaminie Il!Jb Cenniku 
swiadczone przez Operatora. 

§60 
1. 	 Operator w ramaeh Umowy swiadezy uslugi telewizyjne, na ktore 

skladajq Si~ : 
a) udost~pnianie kodowanyeh programow telewizyjnyeh 

pogrupowanyeh w Pakiety bqdi dost~pne pojedynezo, 
b) Instalaeja, tj. przylqezenie pojedynezego Zakonezenia sieei 

w Lokalu Abonenta, umozl iwiajqee korzystanie z tej Sieei, 
e) Instalaeja koneowa, na ktorq skladajq si~ jednorazowe 

ezynnosei: 
1) podlqczenie Urzqdzenia koneowego do Sieei 

Operatora 
2) konfiguraeja Urzqdzenia dost~powego; 

d) uslugi dodatkowe okreslone w Umowie, Regulaminie, 
Regulaminie Dodatkowym, Cenniku. 

2. 	 Minimalnym zakresem Uslug, jaki Abonent jest zobowiqzany posiadac 
by korzystac z Pakietow Dodatkowyeh, jest usluga telewizyjna 
zawierajqea Pakiet Komfort. 

3. 	 W ra maeh Pakietu, Operator zobowiqzuje si~ do udost~pniania 

programow telewizyjnyeh oraz ew. innyeh uslug wyrainie 
wskazanyeh w opisie takiego Pakietu (programy uslugi 
gwarantowane). Opis taki zamieszezony jest w Cenniku, 
Regulaminie dodatkowym bqdi ofereie Operatora. Powyzsze nie 
wyklueza udost~pnienia Abonentowi dodatkowyeh programow lub 
uslug, niewskazanyeh w opisie Pakietu, lub okreslonyeh jako uslugi 
dodatkowe i niegwarantowane, wedlug uznania Operatora. Takie 
dodatkowe programy lub uslugi mogq byc' takze, wedlug uznania 
Operatora zmieniane lub wylqezane. 

7. 	 Zmiany zawartosei zamowionyeh przez Abonenta Pakietow 
w zakresie programow lub swiadezen gwarantowanyeh traktowane 
b~dqjak zmiana tresei Umowy. 

8. 	 Operator nie ponosi odpowiedzialnosei za form~ tresc 
udost~pnianyeh przez nadaweow programow. 

9. 	 Operator nie ponosi odpowiedzialnosei na zmian~ ramowki kanalu. 
Za tresei prezentowane w ramowee kanalu odpowiada jego 
nadawca. 

§61 
I. 	 W ramaeh oplaty abonamentowej Abonent moze korzystac 

z wylqeznie jednego urzqdzenia koneowego. Przylqezenie kolejnego 
urzqdzenia koneowego do sieei Operatora nastepuje na zasadaeh 
okreslonyeh w §15 Regulaminu . 

2. 	 W eelu przylqezenia kolejnego urzqdzenia koneowego Operator 
udostepnia Abonentowi, za oplatq kolejne urzqdzenie dostepowe 
(STB). Warunki korzystania z dodatkowego STB okresla Regulamin 
Dodatkowy. 

Dzial XIII Postanowienia przejsciowe i lconcowe 
§62 

I. 	 Abonent obowiqzany jest poinformowac Operatora 0 zmianaeh 
swoieh danyeh zawartyeh w Umowie w terminie 7 dni od dnia 
wystqpienia tyeh zlllian, pod rygorem zawieszenia swiadezenia 
uslug do ezasu otrzymania aktualnyeh informaeji. 

2. 	 Abonent jest zobowiqzany do niezwloeznego poinformowania 
Operatora 0 wszezeeiu wobee niego postepowania upadloseiowego 
lub naprawczego, jak rowniei innyeh postepowari takieh jak 
postepowanie egzekueyjne, likwidaeyjne, ktore moglyby miec 
wplyw na wykonanie Regulaminu i Umowy przez Abonenta. 

§63 
W sprawaeh nieuregulowanyeh niniejszym Regulaminem stosuje sie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r . - Kodeks eywilny U.t. Dz.U . 
z 2014r., poz. 121).ustawy z dnia 16 lipea 2004 r. - Prawo 
telekomunikaeyjne U.t. Dz.U. z 2014r., poz. 243) i wydanyeh na jego 
podstawie rozporzqdzen, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 0 prawaeh 
konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz 827). ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. 
o udostepnianiu informaeji gospodarezyeh (Dz. U. Nr 81, poz. 530). 

§64 
Zmiany Regulaminu obowiqzujq Abonenta, ktory nie wypowiedzial 
Umowy w terminie do dnia ieh wejseia w zyeie. 

§ 65 
Regulamin obowiqzuje dla Umow i Aneksow zawartyeh od dnia 
29.11.2015r. 
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