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Data zawarcia 2017-03-17

Usługodawca
EKOTRANSTECH
Ewelina Libera
Budowlana 17
42-610 Miasteczko śląskie
NIP 645-143-56-54
32 445 77 35, biuro@ett.net.pl
mBank
49 1140 2004 0000 3902 3474 6800
ett.net.pl

Ad res d o kor espo ndenc ji/Od bior ca

....................
....................
................... ..../....
..-... ...................

Nr klien ta 1295
Usługobiorca
....................
....................
................... ..../....
..-... ...................

Data początkowa 2017-03-17

Data końca umowy 2019-03-17

UMOWA 9999/3/2017zawarta w dniu 2017-03-17 pomiędzy:
a) EKOTRANSTECH Ewelina Libera z s iedzibą w Miasteczku Śląskim, Budowlana 17 reprezentowanym przez: Ewelina Libera
zwaną dalej OPERATOREM
EVIO Pols ka Sp. z o.o. z s iedzibą w Poznaniu, 61-708, ul. Chopina 4, wpis ana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod
numerem KRS: 0000171054, REGON: 634497403, NIP: 7781410391, kapitał zakładowy 200.000,- zł reprezentowana przez
pełnomocnika EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,*
EVIO Sp. z o.o. z s iedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpis ana w rejestrze przeds iębiorców KRS pod
numerem KRS: 0000377126, REGON: 301664164, NIP: 783-166-63-08, kapitał zakładowy 30.000,- zł *
(zwaną/zwanymi dalej również: EVIO)
zwanymi dalej również - każdy z os obna: Dostawcą lub łącznie: Dostawcami,
a Abonentem .................... ....................
Miejs ce zamies zkania ................... ..../...., ..-... ...................
Miejsce świadczenie działalnoś ci ................... ..../...., ..-...
...................
Seria i numer Dowodu Osobis tego ...................
PESEL ...................
NIP ..............
Aderes E-mail
Telefon ;
zwanymi dalej łącznie w treści Umowy „Stronami".
W przypadku, w którym niniejszy dokument stanowi Aneks:
TAK / NIE
□ / □ uchyla on ewentualne wcześ niejs ze porozumienia Stron, w zakres ie objętym jego postanowieniami,
□ / □ wprowadza dodatkowe pos tanowienia Umowy, niezależnie od dotychczas owej treści porozumienia Stron.

NAZWA USŁUGI/PAKIETU TV

Tak
Tak
Tak
Tak

Nie
Nie
Nie
Nie

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

MINI
SMART
OPTIMUM
PLATINUM
Cinemax
HBO
Canal +
Canal+ (12mc)
eGO! Player
Multiroom

czas nieokr.
czas nieokr.
czas nieokr.
12 miesięcy
12 miesięcy
Ilość dekoderów:......szt.

PROM OCJA (NAZWA)

Świetlny wybór dla usług TV + Internet
Świetlny wybór dla usług TV + Internet
Świetlny wybór dla usług TV + Internet
Świetlny wybór dla usług TV + Internet
Świetlny wybór dla usług TV + Internet
Świetlny wybór dla usług TV + Internet
Świetlny wybór dla usług TV + Internet
Świetlny wybór dla usług TV + Internet
Świetlny wybór dla usług TV + Internet
Świetlny wybór dla usług TV + Internet
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W YSOKOŚĆ OPŁAT AKTYW ACYJNYCH ORAZ ABONAMENTOW YCH
Kwota Aktywacyjna oraz miesięczna opłata Abonamentu wynika z zapisów Cennika, Cennika Promocji lub Regulaminu
Promocji i obowiązuje na dzień zawarcia Umowy. Kwota ta może podlegać zmianom, w przypadku zmiany zapisów
Cennika lub Regulaminu promocji, na zasadach okreś lonych w Regulaminie.
ROZPOCZĘCIE ŚW IADCZENIA USŁUG
Przyłączenie do sieci Dos tawcy lub rozpoczęcie ś wiadczenia Usług wymienionych w niniejszej Umowie nas tąpi niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie do 30 dni od dnia podpis ania niniejszej Umowy.
INDYW IDUALNE KONTO ABONENTA W SERW ISIE INTERNETOW YM www.ett.net.pl
Login: ibok01295
Hasło: 923569
POSTANOW IENIA DODATKOW E
§1
Umowa abonencka zostaje zawarta na czas nieoznaczony, a w przypadku, gdy Strony wiąże regulamin promocji związany z
przyznaniem Abonentowi ulgi (zwanej także upustem) - na czas oznaczony, zgodny z Regulaminem Promocji, którą
otrzymał abonent. Dos tawcy usług przysługuje roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez
Abonenta lub przez Dos tawcę usług z winy Abonenta w czasie trwania umowy zawartej na czas określony
wskazany w Regulaminie Promocji, w wysokości określonej w powszechnie obowiązujących przepis ach prawa
(„okres przywiązania"). Po upływie okres u przywiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowę
abonencką w zakresie danej Us ługi uważa się za zawartą na czas nieoznaczony.
§2
Abonent oś wiadcza, że:
1.przed zawarciem Umowy zostały mu przekazane przez Dos tawców informacje dotyczące treści umowy oraz praw i
obowiązków z niej wynikających, co potwierdził na druku otrzymanego dokumentu;
2.otrzymał oraz zapoznał s ię z Regulaminem ś wiadczenia us ług Telewizji Cyfrowej (zwanym dalej Regulaminem), Cennikami
us ług Telewizji Cyfrowej (zwanymi dalej Cennikiem) oraz Regulaminem promocji, jeżeli Umowa zawierana jes t na
warunkach promocyjnych i akceptuje ich pos tanowienia. Regulamin, oraz Cennik (określający m.in. kos zt us ług
s erwis owych) oraz Regulamin promocji dostępne s ą w Serwisie internetowym Dostawcy, oraz w Biurze Obsługi.
Zapis y dotyczą również - w przypadku umowy o ś wiadczenie Usługi telewizji - Oferty programowej, wskazującej
programy wchodzące w skład pos zczególnych pakietów;
3.zawiera Umowę o odpłatne świadczenie usług ws kazanych w § 1 (dalej zwaną Umową);
4.przys ługuje mu odpowiedni tytuł prawny do Lokalu, w którym będzie ś wiadczona Us ługa, zgodnie z postanowieniami
Regulaminu;
5.zobowiązuje s ię do terminowego uis zczania opłat, zgodnie z Cennikiem, oraz - w przypadku zawarcia Umowy na warunkach
promocyjnych - odpowiednim Regulaminem promocji.
§3
1.W zależności od s zczegółowych pos tanowień Umowy Dostawcy świadczą: usługę dostarczania Sieci przeznaczonej do
dostarczania programów telewizyjnych, w tym us ługę Przyłączenia, usługę dos tarczania programów telewizyjnych,
w tym usługę Aktywacji wraz z Usługami dodatkowymi, jak również us ługi s erwis owe, ś wiadczone na rzecz
Abonenta przez poszczególnych Dos tawców. Zakres Usług świadczonych na rzecz pos zczególnych Abonentów,
jak również Dos tawców świadczących poszczególne Usługi na rzecz Abonenta okreś la § 1 Umowy.
2.Dos tawca zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia na rzecz Abonenta usług wskazanych w § 1.
3.Umowa obowiązuje od dnia podpis ania jej przez obie Strony (chyba, że § 1 stanowi inaczej) i uchyla jednocześnie wcześ niej
zawarte umowy. Nie dotyczy to Aneksu do Umowy, w przypadku rozs zerzenia zakres u świadczonych Us ług o
dodatkowe pakiety lub Usługi.
4.Umowa obowiązuje przez czas nieoznaczony, o ile postanowienia § 1 nie s tanowią jednoznacznie odmiennie. W przypadku
zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych, § 1 określa minimalny okres wymagany do skorzys tania z
warunków promocyjnych. W przypadku zawarcia Umowy na czas oznaczony, po upływie tego czasu, ulega ona
automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony. Strony mogą zapobiec przedłużeniu okres u obowiązywania
Umowy na czas nieoznaczony, składając odpowiednie oś wiadczenie. Oświadczenie dla s wej skutecznoś ci winno
zos tać doręczone drugiej Stronie najpóźniej na mies iąc kalendarzowy przed datą na jaki umowa została zawarta. W
przypadku nieprzedłużenia okresu obowiązywania Umowy, Umowa wygas a z ostatnim dniem czasu, na który
zos tała zawarta.
1.Abonament obejmuje:
a)w przypadku Us ługi telewizji: ...............................................................................................................................
b)w przypadku Us ługi dostępu do Internetu: .........................................................................................................
2.Po upływie okres u promocyjnego, w przypadku Umowy zawartej na warunkach promocyjnych, Abonent zobowiązany będzie
do uiszczania opłat zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu zawarcia Umowy. Zmiana Cennika, w trakcie
obowiązywania Umowy, rodzi skutki ws kazane w Regulaminie.
§4
1.Jeżeli Abonent nie zalega z żadnymi wymagalnymi opłatami wobec Dos tawcy, Strony mogą rozs zerzyć lub ograniczyć zakres
ś wiadczonych Usług, w tym w s zczególności zmienić zakres świadczonej Usługi, zmienić Pakiet usług, dokupić
inny Pakiet, zrezygnować z Pakietu lub rozszerzyć Umowę o Usługę kolejnego rodzaju, w tym o Us ługę dodatkową
lub zrezygnować z Usługi dodatkowej z zas trzeżeniem, ze Regulamin Promocji nie stanowi inaczej. Zamówienia
można s kładać w formie pisemnej, os obiście w Biurze Obs ługi lub poza nim, z uprawnionym Przeds tawicielem
Dos tawcy. Zmiana s tanowi pods tawę naliczenia odpowiednich opłat, zgodnie z pos tanowieniami Cennika.
Ograniczenie zakres u ś wiadczonych Usług nie wymaga braku zaległoś ci Abonenta wobec Dos tawcy.
1.Dos tawca może umożliwić Abonentowi zmianę zakresu świadczonych Us ług za pomocą środków porozumiewania s ię na
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odległoś ć, w tym w szczególnoś ci za poś rednictwem telefonu, poczty e-mail lub Serwis u internetowego.
2.W przypadku opisanym w ust. 2, Dos tawca utrwali oś wiadczenie Abonenta złożone w powyżs zy s pos ób i będzie je
przechowywać do końca obowiązywania Umowy na zmienionych warunkach i udostępniać jego treść Abonentowi
na jego żądanie, zgłos zone w s zczególności w trakcie postępowania reklamacyjnego. W przypadku zmiany
warunków umowy dokonanej telefonicznie utrwalona zostanie cała rozmowa. Jednocześnie Dostawca obowiązany
jest do potwierdzenia Abonentowi na trwałym nośniku faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy
oraz jego zakres u i terminu wprowadzenia zmian w terminie ustalonym z Abonentem, nie później jednak niż w
terminie jednego miesiąca od dnia złożenia zlecenia zmiany. Potwierdzenie Dostawca dostarcza drogą elektroniczną
na ws kazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego ś rodka
porozumiewania się na odległość. W przypadku braku możliwoś ci dostarczenia potwierdzenia w s posób, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym lub na żądanie Abonenta Dos tawca dos tarcza potwierdzenie w formie pisemnej.
Abonentowi przysługuje prawo ods tąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, bez podania przyczyn,
poprzez złożenie stos ownego oświadczenia Dostawcy w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania
potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wys tarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oś wiadczenia w wymaganym terminie, Abonent może ods tąpić od
dokonanej zmiany warunków Umowy, w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia oś wiadczenia o zmianie
warunków Umowy, jednak nie dłużs zym niż 14 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia, w przypadku jego
otrzymania po wymaganym terminie. Zmiana zakresu świadczonych usług nas tąpi z upływem os tatniego dnia
miesiąca kalendarzowego, w którym wnios ek ten zos tał złożony. Dostawca może z ważnych przyczyn określić inny
termin realizacji wnios ku.
5.Zmiana zakres u ś wiadczonych us ług nastąpi z upływem ostatniego dnia mies iąca kalendarzowego, w którym wniosek ten
zos tał złożony. Dostawca może z ważnych przyczyn okreś lić inny termin realizacji wnios ku.
§5
1.Dos tawca powiadamia Abonenta o treści każdej proponowanej zmiany Cennika oraz warunków Umowy, w tym okreś lonych
w Regulaminie, na piśmie, chyba że Abonent złoży żądanie opisane w us t. 2. Dostawca poda do publicznej
wiadomoś ci, w s zczególnoś ci za pośrednictwem Serwisu internetowego, treś ć każdej proponowanej zmiany
Cennika lub warunków Umowy określonych w Regulaminie. Powiadomienie oraz podanie do publicznej
wiadomoś ci winno być dokonane z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian.
Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika koniecznoś ć wprowadzenia zmian
następuje z wyprzedzeniem króts zym niż mies iąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji
Prezes a UKE. Informacje, o których mowa w art. 61a us t. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo telekomunikacyjne, Dos tawca
poda do wiadomoś ci publicznej, zgodnie z postanowieniami art. 61a ustawy Prawo telekomunikacyjne.
2.Na żądanie Abonenta, Dostawca dostarcza treś ć każdej proponowanej zmiany Cennika oraz warunków Umowy, w tym
określonych w Regulaminie, drogą elektroniczną na ws kazany przez Abonenta w tym celu adres poczty
elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.
3.Jeżeli Abonent nie akceptuje zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie lub Cenniku ma prawo rozwiązać
Umowę do dnia wejścia w życie tych zmian.
4.W przypadku rozwiązania Umowy z uwagi na niezaakceptowanie zmiany warunków Umowy, w tym określonych w
Regulaminie, albo niezaakceptowanie podwyżs zenia cen zawartych w Cenniku, Dos tawcy nie przys ługuje zwrot
ulg.
5.Uregulowań ust. 4 nie s tosuje się w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany
przepis ów prawa, w tym również us unięcia niedozwolonych pos tanowień umownych lub gdy zmiana wynika z
decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa telekomunikacyjnego
6.W przypadku, gdy proponowana zmiana Cenniku lub warunków Umowy okreś lonych w Regulaminie wynika bezpośrednio ze
zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z
decyzji Prezesa UKE, Dostawca poda do publicznej wiadomości treś ć proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co
najmniej jednego mies iąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu
prawnego, z którego wynika koniecznoś ć wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem króts zym niż mies iąc
przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jeżeli Abonent nie akceptuje zmiany
Cennika lub warunków Umowy określonych w Regulaminie, wówczas ma prawo rozwiązać Umowę do dnia wejś cia
w życie tych zmian.
§6
1.Abonent i Dos tawca są uprawnieni do rozwiązania Umowy bez ws kazania przyczyny w całoś ci lub w części dotyczącej
jedynie poszczególnych rodzajów Usług, z zachowaniem jednomies ięcznego okresu wypowiedzenia, ze s kutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie w
formie pisemnej. W ypowiedzenie Umowy Konsumentowi przez Dostawcę wymaga podania ważnej przyczyny. W
przypadku rozwiązania Umowy wyłącznie w częś ci obejmującej świadczenie poszczególnych rodzajów Us ług,
Umowa w pozos tałej części wiąże Abonenta i Dos tawcę świadczącego pozostałe Usługi, z zas trzeżeniem jednak, że
niektóre z tych Us ług mogą być świadczone wyłącznie przy równoczesnym korzystaniu z innej Usługi, zgodnie z
zas adami okreś lonymi w Regulaminie. W przypadku Umów zawieranych na odległoś ć z Kons umentem, jeżeli czas
trwania umowy nie jest oznaczony, termin opisany w zdaniu pierws zym wynosi jeden miesiąc (bez skutku na
koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie).
2.Każdej ze Stron przysługuje prawo do jednos tronnego rozwiązania Umowy w trybie natychmias towym, gdy druga Strona
narus za jej is totne warunki i nie zaprzestanie naruszania w terminie 21 dni od daty wezwania do ich us unięcia, a
Regulamin nie zawiera w tym zakresie pos tanowień szczególnych. Zapis zdania pierwszego dotyczy w
s zczególności uprawnienia Abonenta w przypadku, gdy ś wiadczone Us ługi nie spełniają warunków jakościowych,
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podanych w Umowie.
3.Dos tawcy przysługuje prawo do jednos tronnego rozwiązania Umowy w całości lub w częś ci, dotyczącej odpowiednich,
ś wiadczonych przez niego Us ług (z zastrzeżeniem jednak, że niektóre z tych Usług mogą być świadczone wyłącznie
przy równoczes nym korzystaniu z innej Usługi, zgodnie z zas adami określonymi w Regulaminie) w trybie
natychmiastowym, za oświadczeniem złożonym Abonentowi, gdy:
a.Abonent zalega z zapłatą choćby części Abonamentu lub jakiejkolwiek innej opłaty należnej Dostawcy przez co najmniej
jeden pełny okres płatnoś ci i nie uregulował zaległości w terminie ws kazanym w wezwaniu do zapłaty, nie króts zym
niż 14 dni,
b.ingeruje w Sieć, w tym w s zczególnoś ci przyłącza do niej Urządzenie poza Gniazdem abonenckim lub przyłącza do Gniazda
abonenckiego więcej Urządzeń niż przewidują to postanowienia Regulaminu i Umowy,
c.dokonuje nieuprawnionych zmian w Sprzęcie lub Sieci lub Gnieździe abonenckim,
d.umożliwia osobom trzecim korzys tanie z Usług lub Us ług dodatkowych bądź Sprzętu, w tym w s zczególności poza Lokalem
lub za wynagrodzeniem,
e.uzys kuje, przy wykorzystaniu Usług, w spos ób sprzeczny z przepis ami prawa, dostęp do danych znajdujących s ię w
posiadaniu os ób trzecich,
f.rozpowszechnia przy wykorzystaniu Usług przekazy szkodliwe lub niepożądane,
g.korzysta z Sieci w s posób sprzeczny z przepisami prawa,
h.wywołuje zakłócenia w funkcjonowaniu Sieci (w tym również poprzez przyłączenie do Sieci urządzeń telekomunikacyjnych
wywołujących takie zakłócenia),
i.uniemożliwia innym podmiotom zgodne z przepis ami korzystanie z Sieci,
j.podejmuje działania, przy wykorzystaniu Usług, naruszające przepis y prawa,
k.nie udziela Dostawcy dos tępu do Sprzętu lub Sieci, w tym Gniazda abonenckiego, celem jej konserwacji, regulacji, naprawy
lub modernizacji,
l.narusza postanowienia § 13 ust. 6-7 lub 9-11 Regulaminu.
Rozwiązanie Umowy w powyższym trybie wymaga uprzedniego wezwania Abonenta do zaprzestania lub usunięcia narus zenia
pod ryzykiem rozwiązania Umowy, w terminie co najmniej 7 dni.
4.Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej.
5.Umowa wygasa w przypadku:
a.upływu terminu, na który została zawarta (dotyczy umów, których okres obowiązywania nie uległ przedłużeniu na zasadach
określonych w Umowie), rozwiązania za wypowiedzeniem lub w trybie natychmias towym,
b.utraty przez Dos tawcę zdolności do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej,
c.śmierci Abonenta będącego os obą fizyczną, o ile jego prawa i obowiązki nie zostaną przejęte przez małżonka zmarłego
Abonenta, zamieszkującego w Lokalu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami może być uznany za Stronę
Umowy,
d.rozwiązania, likwidacji itp. Dos tawcy lub Abonenta niebędącego os obą fizyczną,
e.Umowa automatycznie wygas a również w zakres ie świadczenia zawieszonej Us ługi zgodnie z § 20 Regulaminu, bez
konieczności jej odrębnego wypowiadania, os tatniego dnia miesiąca, w którym upłynął okres dwóch miesięcy od
zawies zenia ś wiadczenia Usługi, jeśli w okresie tym nie us taną przyczyny zawieszenia świadczenia Us ług o których
mowa w § 20 us t. 2, w s zczególnoś ci Abonent nie uiś ci zaległych opłat wraz z odsetkami, z zas trzeżeniem jednak,
że niektóre z tych Usług mogą być ś wiadczone wyłącznie przy równoczes nym korzys taniu z innej Usługi, zgodnie z
zas adami okreś lonymi w Regulaminie.
Jeżeli przyczyny wygaśnięcia Umowy dotyczą wyłącznie jednego z Dostawców, Umowa wygas a w zakres ie Usług
ś wiadczonych przez tego Dos tawcę, z zas trzeżeniem jednak, że niektóre z tych Us ług mogą być świadczone
wyłącznie przy równoczes nym korzys taniu z innej Us ługi, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
W ygaś nięcie Umowy powoduje natychmiastowe zaprzes tanie świadczenia Us ług na rzecz Abonenta, z
zas trzeżeniem zdania poprzedniego.
W ygaś nięcie Umowy powoduje natychmiastowe zaprzes tanie świadczenia Us ług na rzecz Abonenta. Zawarcie nowej Umowy
możliwe będzie wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zaległoś ci wobec Dostawcy, wraz z ods etkami. W związku z
wygaś nięciem Umowy Abonent zobowiązany będzie ponadto do zwrotu Sprzętu na własny koszt, na zas adach
określonych w § 8 Regulaminu, jak również może być zobowiązany do zwrotu ulg oraz zapłaty kar umownych lub
odszkodowań, w przypadkach szczegółowo ws kazanych w Regulaminie.
§7
1.Dos tawca zobowiązuje się niezwłocznie rozpocząć świadczenie Us ług (przyłączyć Lokal do Sieci oraz dokonać aktywacji
Usług), nie później jednakże niż w terminie wskazanym w § 1, z zastrzeżeniem postanowień szczególnych § 4. Do
terminu opisanego w zdaniu pierws zym nie wlicza się czas u, w którym rozpoczęcie ś wiadczenia Usług nie było
możliwe z przyczyn leżących po stronie Abonenta.
2.Dos tawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu Us ługi, nie dłużs zych jednorazowo niż 6 godzin, s powodowanych
koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych, nie więcej jednak niż 24 godzin w
kwartale. Przerwy te nie będą traktowane jako Awaria. Dos tawca poinformuje Abonenta o planowanych pracach, z
wyprzedzeniem nie mniejs zym niż 3 dni, za pośrednictwem Serwisu internetowego.
3.Dos tawcy us ług zobowiązuje się dostarczać Abonentowi sygnał us ług telekomunikacyjnych o jakoś ci zgodnej z właściwymi
normami technicznymi oraz normami ETSI (European Telecommunications Standards Institute).
1.Dos tawca deklaruje następujące dane, dotyczące jakości Us ług:
a.prędkości transmis ji danych w ramach us ługi dostepu do Internetu nie niższą niż 0bit/s w kierunku Abonenta oraz nie niższa
niż 0bit/s od Abonenta,
b.opóźnienie w ramach Usługi dos tępu do Internetu nie więks ze niż 10ms,
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§8
1. W Regulaminie zawarte zos tały zapis y dotyczące: sposobów dokonywania płatności, Okresu rozliczeniowego,
wprowadzonych przez lub na zlecenie Dos tawcy ograniczeń w zakresie korzys tania ze Sprzętu, danych
dotyczących funkcjonalności ś wiadczonej us ługi, zakresu us ług serwis owych oraz s pos obów kontaktowania s ię z
podmiotami, które je ś wiadczą, zakresu odpowiedzialnoś ci z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy, wysokość ods zkodowania oraz zas ady i terminy jego wypłaty, zas ad, trybu i terminów s kładania oraz
rozpatrywania reklamacji, informacji o polubownych sposobach rozwiązywania s porów, sposobu uzys kania
informacji o aktualnym Cenniku oraz kosztach usług serwisowych, s pos obów przekazywania Abonentowi
informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną us ługą, w tym o spos obach ochrony bezpieczeńs twa,
prywatności i danych osobowych oraz zapis y dotyczące ws zelkich opłat należnych w momencie rozwiązania
Umowy, w tym warunki zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ze ws kazaniem, na czyj koszt zwrot ma
nastąpić.
2. W przypadku s praw nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie oraz Cennikach stosuje się obowiązujące przepis y prawa, w
s zczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo telekomunikacyjne.
3. Umowa została s porządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ZAŁACZNIKI : □ Regulamin świadczenia us ług telekomunikacyjnych, □ Cennik usług, □ Regulamin, □ Regulamin promocji, □
Oferta programowa, □ Protokół przekazania Sprzętu

_________________________________
p odp is usługodawcy

_________________________________
p odp is usługobiorcy

W yrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych (numeru telefonicznego, imion i nazwis k oraz adresu Lokalu) w
publicznie dostępnym spis ie abonentów, prowadzonego w celach informacyjnych, w tym również w przypadku
możliwości wykorzys tywania spis u dostępnego w elektronicznej formie za pomocą funkcji wys zukiwania*.
□ tak
□ nie
W yrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych (numeru telefonicznego, imion i nazwis k oraz adresu Lokalu) w
telefonicznej informacji o numerach, prowadzonej w celach informacyjnych.
□ tak
□ nie
W nioskuję o dostarczanie przez Dostawcę treści każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w
Regulaminie, Oferty programowej, Cennika oraz danych Dos tawcy*, na podany wyżej adres poczty elektronicznej.
□ tak
□ nie
W yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dostawcę, jako adminis tratora danych, do celów
marketingu, promocji i reklamy usług ś wiadczonych przez inne podmioty i w tym celu przekazywanie moich danych
os obowych także tym podmiotom.
□ tak
□ nie
W yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dostawcę w celach informacyjnych o produktach i usługach
ś wiadczonych przez Dostawcę, które nie dotyczą ś wiadczonych mi Us ług.
□ tak
□ nie
W yrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji o charakterze handlowym, opis anej w wyżej wymienionych punktach, na
podany wyżej adres poczty elektronicznej / numer telefonu*:
□ tak
□ nie
W yrażam zgodę na otrzymywanie połączeń, na podany wyżej numer telefonu, wykonywanych przy pomocy automatycznych
s ystemów wywołujących dla celów marketingu bezpoś redniego.
□ tak
□ nie
W yrażam zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę, dla celów związanych ze ś wiadczoną Us ługą (a w s zczególności dla celów
związanych z realizacją obowiązków informacyjnych Dostawcy okreś lonych w § 10 us t. 9 -11 Regulaminu),
wskazanych w Umowie abonenckiej moich danych osobowych - numeru telefonu kontaktowego oraz adresu
poczty elektronicznej.
□ tak
□ nie
Umowa została zawarta poza Biurem Obs ługi
□ tak
□ nie
Umowa została zawarta na odległość
□ tak
□ nie
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W yrażam zgodę na rozpoczęcie ś wiadczenia Usług przed upływem 14 dniowego terminu od dnia zawarcia Umowy i mam
ś wiadomość, iż w przypadku skorzys tania z prawa odstąpienia od Umowy będę zobowiązany do dokonania
płatności za us ługę w wysokoś ci wskazanej w informacji, jaką otrzymałem przed zawarciem Umowy.
□ tak
□ nie
* - proszę zaznaczyć właściwe strony Umowy
** - niepotrzebne skreślić

P odpis usł ugoda wcy

Podp is u sługo bior cy
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