REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI
MULTIMEDIALNEJ
TELEWIZJI ŚWIATŁOWODOWEJ
§ 1. Preambuła
1. Miejsce wykonania instalacji i świadczenia usług zostało
wskazane w preambule do umowy. Abonent oświadcza i
zapewnia, że posiada tytuł prawny do w/w lokalu, oraz
zobowiązuje się zachować go przez okres na jaki zawarł
Umowę.
2. Wykonanie Instalacji i podłączenie Abonenta do sieci
Dostawcy usług nastąpi nie później niż w ciągu 30
(trzydziestu) dni od podpisania Umowy, w terminie wspólnie
uzgodnionym przez strony Umowy przy czym Dostawca usług
dołoży starań aby została ona wykonana jak najszybciej. W
przypadku Umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem
Dostawcy usług, na wniosek Abonenta będącego
konsumentem, Instalacja i/lub Aktywacja mogą nastąpić przed
upływem ustawowego, czternastodniowego terminu na
odstąpienie od Umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usług
nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od
wykonania przyłączenia do sieci Dostawcy usług, a jeśli
Abonent ma już wykonane przyłączenie, wtedy w ciągu 14
(czternastu) dni od podpisania Umowy.
3. Wysokość przyznanych ulg stanowi różnicę w wysokości opłat
aktywacyjnych określonych dla umowy zwykłej a wysokością
opłat stosowanych w przypadku zawarcia na warunkach
promocyjnych.
4. Opłata z tytułu wykonania przyłącza, montażu / instalacji
pobierana jest wyłącznie w przypadku wykonania przyłącza,
instalacji w lokalu Abonenta, niezbędnej do przyłączenia go do
sieci telekomunikacyjnej Dostawcy usług i rozpoczęcia
świadczenia mu usług. Opłaty aktywacyjne pobierane są od
aktywacji usług, lub w sytuacji dokonania zmiany pakietu
taryfowego, wedle którego świadczona/e będzie/ą usługa/i.
Odrębny Regulamin promocji może przewidywać, że opłaty
aktywacyjne zawarte są w opłacie instalacyjnej.
5. Abonentowi przydziela się indywidualny numer identyfikacyjny
wskazany w umowie, który będzie służył m.in. do identyfikacji
Abonenta, w tym do zalogowania się w Elektronicznym Biurze
Obsługi Klienta (EBOK). Po uruchomieniu konta EBOK
Abonenta, Abonent otrzyma także indywidualne hasło do
logowania się w EBOK.
6. Zmiana taryfy z taryfy z wyższą opłatą abonamentową na
taryfę z niższą opłatą abonamentową możliwa jest po
przekształceniu umowy na czas nieokreślony.
7. Abonent może w każdym czasie cofnąć akceptację
otrzymywania faktur w postaci elektronicznej (Usługa ERachunek). W przypadku rezygnacji z otrzymywania faktur w
postaci elektronicznej przed upływem okresu, na jaki została
zawarta
umowa
Abonentowi
zostanie
skorygowana
odpowiednio opłata aktywacyjna do wysokości 250 zł.
§ 2. Elementy składające się na opłatę abonamentową

1.

Z tytułu świadczonych usług Abonent zobowiązuje się do
terminowego uiszczania na rzecz Dostawcy usług opłaty
abonamentowej. Opłata abonamentowa obejmuje:
(a) stały dostęp do sieci telekomunikacyjnej Dostawcy usług
przez okres obowiązywania Umowy; (b) możliwość korzystania
z usług przez okres obowiązywania Umowy, wedle parametrów
przypisanych do taryf, wybranych przez Abonenta; (c) usługę
serwisową, w tym usuwanie usterek i awarii, z wyłączeniem
nieuzasadnionych wezwań ekipy serwisowej oraz usług
przekraczających ramy bezpłatnego serwisu, określonych w
Regulaminie świadczenia usług, (informacje o kosztach usług
serwisowych zawarte są w cenniku usług serwisowych); (d)
dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta; (e) w
przypadku usługi telewizji dostęp do wybranych programów i
usług dodatkowych zgodnie z wybranym przez Abonenta
pakietem telewizyjnym.

2. Opłata abonamentowa zawiera podatek VAT zgodnie z
obowiązującą stawką.
3. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi w innym dniu niż
pierwszy dzień Okresu Rozliczeniowego, Opłata Uzupełniająca
obliczana jest proporcjonalne do liczby dni jakie pozostały od
rozpoczęcia świadczenia usługi do pierwszego dnia Okresu
Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w
którym usługa była uruchomiona.
§ 3. Czas trwania Umowy, warunki jej przedłużenia,
minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków
promocyjnych

1.

Umowa została zawarta na czas wskazany w Umowie.
Czas trwania umowy liczony jest w pełnych Okresach
Rozliczeniowych. Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się
pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w
którym została zawarta Umowa i obejmuje jeden cały miesiąc.
Czas trwania umowy jest równy minimalnemu okresowi
wymaganemu do skorzystania z warunków promocyjnych
określonych w szczegółowych warunkach promocji. W
przypadku Abonenta, będącego konsumentem, początkowy
okres obowiązywania Umowy zawieranej z nim pierwszy raz, w
którym naliczane będą opłaty za usługi, nie będzie dłuższy niż
24 miesiące. Istnieje także możliwość zawarcia umowy na
okres krótszy niż 12 miesięcy. Opłata abonamentowa jest
naliczana od okresu rozliczeniowego następującego po okresie
w którym została aktywowana usługa, chyba że odrębny
regulamin promocji przewiduje inne warunki.
2. Ulgi określone w niniejszej umowie przysługują Abonentowi od
dnia zawarcia Umowy, przy czym warunkiem skorzystania z
całości przyznanych ulg jest obowiązywanie Umowy przez
okres na jaki została ona zawarta. W przypadku zawarcia
umowy na czas nieokreślony zastosowanie mają warunki
standardowe, opisane w cenniku usług.
3. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez
Abonenta lub przez Dostawcę usług z winy Abonenta przed
upływem terminu na jaki została ona zawarta, Dostawcy usług
przysługuje roszczenie o zwrot przyznanych Abonentowi ulg,
pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość za okres od dnia
zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie to nie
przysługuje w przypadku rozwiązania Umowy przez Abonenta
przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem
ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe. Zapis ten
stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania Umowy w
zakresie jednej bądź niektórych z usług świadczonych na
podstawie Umowy. W przypadku rozwiązania umowy w
zakresie jednej bądź niektórych z usług pozostałe usługi, będą
do rozwiązania Umowy świadczone na warunkach
niepromocyjnych według cen opisanych w odpowiednim
cenniku dla umów na czas nieokreślony, chyba że odrębny
Regulamin promocji będzie stanowił inaczej.
4. Umowa zawarta na czas określony ulega przedłużeniu na czas
nieokreślony, o ile Abonent nie złoży przeciwnego
oświadczenia w terminie 30 dni przed upływem terminu
obowiązywania Umowy na czas określony. Oświadczenie
Abonenta o braku woli przedłużenia Umowy na czas
nieokreślony powinno zostać dokonane na piśmie oraz zostać
dostarczone Dostawcy usług w tym terminie na adres siedziby
Dostawcy usług lub złożone w dowolnym Biurze Obsługi
Klienta Dostawcy usług.
5. Abonentowi, który nie skorzysta z uprawnienia do złożenia
oświadczenia o braku woli przedłużenia Umowy, po
przekształceniu się Umowy na czas nieokreślony naliczane
będą opłaty dla wybranych przez niego w Umowie lub
zmienionych później pakietów taryfowych według cen dla
umów na czas nieokreślony, określonych w odpowiednim dla
każdej z usług cenniku.

§4. Tryb i warunki dokonywania zmian Umowy, rozwiązanie
Umowy, zawieszenie świadczenia usług

W takim wypadku Umowa będzie wykonywana nadal w zakresie
usług, co do których wypowiedzenia nie złożono.

1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszej Umowy lub
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
jej zmiana wymaga formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony.
2. Dostawca usług może dokonać zmiany warunków niniejszej
Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług
telekomunikacyjnych, będącym jej integralną częścią, pisemnie
lub jeśli Abonent zgłosi takie żądanie za pomocą środków
porozumiewania się na odległość: pocztą elektroniczną, lub
(jeśli udostępniono je Abonentowi) za pośrednictwem EBOK
lub TV Panelu tj. serwisu o funkcjonalności podobnej do EBOK,
ale dostępnego za pomocą odbiornika telewizyjnego
podłączonego do set top box’a. W takim przypadku Dostawca
usług doręczy Abonentowi w jednym ze sposobów określonych
powyżej treść każdej proponowanej zmiany z wyprzedzeniem
co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych
zmian w życie, a w razie zmian określonych w Regulaminie
świadczenia usług poda je dodatkowo do publicznej
wiadomości. Jednocześnie Abonent zostanie poinformowany o
prawie wypowiedzenia Umowy, do dnia wprowadzenia zmian w
życie, w przypadku braku akceptacji zmian i o braku możliwości
żądania przez Dostawcę usług proporcjonalnego zwrotu
wartości udzielonych ulg jeśli Umowa została zawarta na
warunkach promocyjnych, chyba że zmiany warunków Umowy
będą wynikać bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym
również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych lub
jeżeli konieczność zmiany warunków Umowy wynika z decyzji
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
3. Dostawca usług może dokonać zmiany cenników, będących
integralną częścią Umowy pisemnie lub jeśli Abonent zgłosi
takie żądanie: pocztą elektroniczną bądź za pośrednictwem
EBOK lub TV Panelu. W takim przypadku Dostawca usług
poda dodatkowo do publicznej wiadomości treść każdej
proponowanej zmiany w zmienionym cenniku/ach, z
wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed
wprowadzeniem tych zmian w życie. Jednocześnie Abonent
zostanie poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy, do
dnia wprowadzenia zmian w życie, w przypadku braku
akceptacji zmian, a jeśli w wyniku zmiany doszło do
podwyższenia cen, także o braku możliwości żądania przez
Dostawcę usług proporcjonalnego zwrotu wartości udzielonych
ulg.
4. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy
określonych
w
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telekomunikacyjnych lub w cennikach wynika bezpośrednio ze
zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług
telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z
decyzji Prezesa UKE, Dostawca usług podaje do publicznej
wiadomości, na jego stronie internetowej treść proponowanych
zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed
wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli
publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność
wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż
miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z
decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostanie
poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku
braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację
tego prawa nie będzie krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w
życie, a jeśli w wyniku zmiany doszło do podwyższenia cen,
także o braku możliwości żądania przez Dostawcę usług
proporcjonalnego zwrotu wartości udzielonych ulg.
5. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
skutecznego na koniec okresu rozliczeniowego następującego
po okresie rozliczeniowym, w którym złożono oświadczenie o
wypowiedzeniu, przy czym Dostawcy usług przysługuje prawo
do rozwiązania Umowy tylko z ważnych przyczyn. Rozwiązanie
zawartej na czas określony Umowy przez Abonenta nie
pozbawia Dostawcy usług prawa do domagania się zwrotu ulg
zgodnie z § 3 ust. 2. Abonentowi przysługuje ponadto prawo do
rozwiązania Umowy w zakresie jednej bądź niektórych z usług
świadczonych na podstawie Umowy.

6. Dostawca usług może zawiesić świadczenie usług Abonentowi,
albo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Abonent, pomimo wezwania do zapłaty lub odpowiednio do
zaniechania naruszania:
(a) opóźnia się z zapłatą całości lub części opłaty instalacyjnej,
aktywacyjnej, abonamentowej za jakąkolwiek z usług lub
ewentualnie innej opłaty przewidzianej Umową lub jej
załącznikami (zwłaszcza w cennikach), o co najmniej 14 dni od
terminu płatności; (b) używa udostępnionego mu przez
Dostawcę usług sprzętu lub korzysta z usług niezgodnie z
Umową lub jej załącznikami, w szczególności naraża na
zniszczenie ten sprzęt lub udostępnia go osobom trzecim lub
dokonuje samowolnej przeróbki sprzętu lub zakończenia sieci;
(c) narusza bezpieczeństwo lub integralność sieci i usług,
zwłaszcza używa jakichkolwiek urządzeń lub technik
powodujących nadużycie telekomunikacyjne lub zakłócających
prawidłowe funkcjonowanie sieci telekomunikacyjnej Dostawcy
usług albo wykonuje jakiekolwiek czynności zakłócające
prawidłowe funkcjonowanie sieci telekomunikacyjnej Dostawcy
usług i świadczonych przez niego usług; (d) korzysta z usług
niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; (e) udostępnił
usługi poza lokal bez pisemnej zgody Dostawcy usług; (f)
uniemożliwia przedstawicielom Dostawcy usług wymianę lub
naprawę sprzętu bądź zakończenia sieci jak również usunięcia
usterki albo awarii; (g) utraci tytuł prawny do lokalu lub cofnięta
bądź odwołana zostanie zgoda na świadczenie usług w lokalu
osoby, która taki tytuł posiada; (h) w inny, rażący sposób
narusza postanowienia Umowy lub/i jej załączników, w
szczególności Regulaminu świadczenia usług bądź przepisów
prawa.
7. Ponowna aktywacja usług zawieszonych następuje po ustaniu
przyczyn zawieszenia.
8. Ograniczenie świadczenia usług telefonii w przypadkach
określonych powyżej może odbyć się również w taki sposób,
aby nie powodowało to zwiększenia zadłużenia Abonenta tzn.
Abonent, na jego wyraźne żądanie, będzie mógł korzystać z
usług telefonii wyłącznie w zakresie rozmów przychodzących
oraz z bezpłatnych rozmów wychodzących do numerów
alarmowych.
9. Abonentowi, zwłaszcza w okresach promocyjnych, mogą
zostać udostępnione do czasowego korzystania, bez
dodatkowych opłat ani zobowiązań dodatkowe Programy
telewizyjne lub pakiety telewizyjne nieobjęte Umową lub Usługi
dodatkowe, co nie wpłynie na wybrane przez Abonenta w
Umowie pakiety. Zmiana, o której mowa w zdaniu pierwszym
nie wymaga zmiany warunków Umowy, a dodatkowe programy
lub usługi dodatkowe na wniosek Abonenta mogą w każdej
chwili zostać wycofane. Dostawca usług listę kanałów
gwarantowanych ustala na podstawie Ustawy z dnia 29 grudnia
1992 r. o radiofonii i telewizji art. 43 (Dz.U. 1993 Nr 7 poz. 34).
Zmiana w zawartości zamówionych przez Abonenta pakietach
w zakresie kanałów gwarantowanych (wycofanie, zamiana
programów TV itp.) traktowane będą jak zmiana treści Umowy.
10.Dostawca Usług umożliwia Abonentowi będącemu stroną
umowy zawartej w formie pisemnej zmianę warunków umowy
w zakresie:
(a) świadczonych usług ze wskazaniem elementów
składających się na opłatę abonamentową; (b) przedłużenia
okresu, na jaki została zawarta umowa; (c) pakietu
taryfowego; (d) sposobu dokonywania płatności.
11. Zmiana warunków umowy jest możliwa, jeśli łącznie zostały
spełnione następujące warunki:
(a) Abonent nie zalega z żadnymi opłatami na rzecz Dostawcy
Usług; (b) Dostawca Usług potwierdzi możliwość dokonania
zmiany.
12.Zmiana pakietu taryfowego na niższy w przypadku zawarcia
umowy na warunkach promocyjnych, wiąże się z opłatą
określoną w cenniku usług.
13.Zmiana warunków umowy jest możliwa za pomocą środków
porozumiewania się na odległość, takich jak poczta
elektroniczna, telefon.

Dostawca usług utrwali oświadczenie Abonenta złożone w ten
sposób i przechowa je do końca obowiązywania umowy na
zmienionych warunkach i udostępni jego treść Abonentowi na
jego żądanie.
14.Dostawca Usług jest zobowiązany do potwierdzenia
Abonentowi złożenia oświadczenia o zmianie warunków
umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian w
terminie ustalonym z Abonentem, ale nie później niż w ciągu
jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany lub zawiadomi
Abonenta o niemożliwości dokonania zmiany. Potwierdzenie
lub informację o niemożliwości dokonania zmiany o których
mowa wyżej Dostawca Usług dostarcza na wskazany przez
Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą
podobnego środka porozumiewania się na odległość.
Potwierdzenie zawiera:
(a) treść zmiany warunków umowy dokonanej za pomocą
środków porozumiewania się na odległość lub w przypadku,
gdy treść zmiany ze względu na jej objętość utrudniać będzie
Abonentowi zapoznanie się z nią - wskazanie umieszczenia jej
na stronie internetowej dostawcy, gdzie Abonent może się z
nią zapoznać; (b) informację o złożeniu przez Abonenta
oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jej zakresie i
terminie wprowadzenia tych zmian. W przypadku braku
możliwości dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w
niniejszym punkcie, w sposób określony powyżej lub na
żądanie Abonenta Dostawca Usług dostarcza potwierdzenie w
formie pisemnej.
15.O ile strony nie ustaliły inaczej zmiana warunków umowy
następuje od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego
następującego bezpośrednio po okresie rozliczeniowym w
trakcie którego doręczono Abonentowi potwierdzenie złożenia
oświadczenia o zmianie warunków umowy o którym mowa
wyżej.
16.Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej
zmiany warunków umowy, bez podania przyczyn, poprzez
złożenie oświadczenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od
dnia otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Abonentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej
zmiany warunków umowy, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, jeżeli Dostawca Usług, za zgodą Abonenta,
rozpoczął świadczenie usług zgodnie ze zmienionymi
warunkami umowy. W razie braku potwierdzenia abonentowi
faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz
jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, termin, w którym
Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków
umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od rozpoczęcia
kolejnego okresu rozliczeniowego następującego po miesiącu
w którym nastąpiło złożenie oświadczenia o zmianie
warunków umowy. Jeżeli jednak Abonent po rozpoczęciu
biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega
skróceniu do 14 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia.

(m) sposobie przekazywania Abonentowi informacji o
zagrożeniach związanych ze świadczonymi usługami, w tym o
sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych
osobowych, (n) opłatach należnych w momencie rozwiązania
Umowy, w tym warunkach zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych, ze wskazaniem na czyj koszt ma nastąpić zwrotznajdują
się
w
Regulaminie
świadczenia
usług
telekomunikacyjnych.
3. Integralną częścią Umowy są:
□

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

□

Cennik usług

□

Protokół przekazania sprzętu i aktywacji usług

□

Regulamin Promocji

4.
W razie rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a jej
załącznikami, pierwszeństwo w zastosowaniu będą miały
postanowienia Umowy.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niższą jakość usługi
STB Everywhere oraz Extraroom mobile w przypadku
korzystania przez Abonenta z sieci innej niż sieć macierzysta
operatora.
6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i jej załącznikach
zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego
prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz Ustawy
Prawo telekomunikacyjne.
Zasady i warunki korzystania ze Sprzętu, przekazanego
Abonentowi:
1)

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, informacje o: (a)
sposobach składania zamówień na pakiety taryfowe, (b)
sposobach dokonywania płatności, (c) okresie rozliczeniowym,
(d) ewentualnych ograniczeniach w zakresie korzystania z
udostępnionych urządzeń końcowych, (e) danych dotyczących
funkcjonalności usług, (f) danych dotyczących jakości usług, w
szczególności minimalne oferowane poziomy jakości usług (g)
zakresie obsługi serwisowej, oraz sposobach kontaktowania
się ze służbami serwisowymi Dostawcy usług, (h) zakresie
odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, wysokości odszkodowania oraz zasad i
terminu jego wypłaty, w szczególności w przypadku gdy nie
został osiągnięty określony w Umowie poziom jakości
świadczonych usług, (i) zasadach, trybie i terminie składania
oraz rozpatrywania reklamacji, (j) polubownych sposobach
rozwiązywania sporów, (k) sposobie uzyskania informacji o
aktualnym Cenniku oraz o kosztach usług serwisowych, (l)
zasadach umieszczania danych Abonenta w spisie abonentów
przy usłudze telefonii,

2)

Abonent, który korzysta z przekazanego przez Dostawcę
usług Sprzętu, które pozostają własnością Dostawcy usług
zobowiązany jest do:
a) korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i
wymaganiami eksploatacyjnymi;
b) niezwłocznego powiadomienia Dostawcy usług o
wszelkich
usterkach,
uszkodzeniach
lub
nieprawidłowościach w ich pracy lub o ich utracie, w
celu wymiany lub naprawy;
c)
niedokonywania samodzielnie jakichkolwiek ingerencji.
Sprzęt może być naprawiany, konserwowany lub
modyfikowany
wyłącznie
przez
upoważnionego
Przedstawiciela Dostawcy usług;
d) dbania o powierzony Sprzęt, a w przypadku złożenia
przez Abonenta dyspozycji całkowitego odstąpienia od
umowy w czasie trwania promocji, Operator zaprzestaje
świadczyć usługę Multimedialna z dniem złożenia
niniejszej dyspozycji. Abonent zobowiązany jest zwrócić
sprzęt odbiorczy (urządzenie STB) do biura firmy
OLIMPLAN osobiście lub przesyłka pocztową w stanie
niepogorszonym. W przypadku zwrotu Sprzętu
uszkodzonego lub zużytego w stopniu przekraczającym
prawidłową eksploatację, Abonent zobowiązany jest do
pokrycia wyrządzonej w ten sposób szkody na
zasadach ogólnych. W przypadku niezwrócenia
Sprzętu, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty
kwoty podanej w Cenniku / Regulaminie
e)
odłączenia Sprzętu Dostawcy usług podczas
wyładowań
atmosferycznych
od
zasilania
energetycznego.
Abonent, który korzysta z nabytych od Dostawcy usług
urządzeń, zobowiązany jest do:
a) korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i
wymaganiami eksploatacyjnymi;
b) powiadomienia Dostawcy usług o wszelkich usterkach,
uszkodzeniach lub nieprawidłowościach w ich pracy;
c) niedokonywania w okresie gwarancji samodzielnie
jakichkolwiek w nie ingerencji;
d) odłączenia ich podczas wyładowań atmosferycznych
od zasilania energetycznego.

