
REGULAMIN

Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne

§ 1
Niniejszy regulamin, dalej zwany RRRRRegulaminemegulaminemegulaminemegulaminemegulaminem, okre�la zasady �wiadczenia
us³ug telekomunikacyjnych przez spó³kê UPC Polska Sp. z o.o. z siedzib¹
w Warszawie przy al. Jana Paw³a II 27, wpisan¹ do Krajowego Rejestru S¹do-
wego pod numerem KRS 0000022113, dalej zwan¹ DostaDostaDostaDostaDostawc¹ us³ugwc¹ us³ugwc¹ us³ugwc¹ us³ugwc¹ us³ug.....

§ 2
Okre�lenia u¿yte w Regulaminie maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie:

1)1)1)1)1) AbonentAbonentAbonentAbonentAbonent � podmiot, który jest stron¹ umowy o �wiadczenie Us³ug za-
wartej w formie pisemnej z Dostawc¹ us³ug;

2)2)2)2)2) AktywAktywAktywAktywAktywacja acja acja acja acja � czynno�ci w wyniku których nastêpuje uruchomienie �wiad-
czenia Us³ug w Zakoñczeniu Sieci umo¿liwiaj¹ce Abonentowi rozpoczê-
cie korzystania z Us³ug;

3)3)3)3)3) AAAAAwwwwwararararariaiaiaiaia � techniczna wada sieci telekomunikacyjnej Dostawcy us³ug ca³-
kowicie uniemo¿liwiaj¹ca korzystanie z Us³ug, z wy³¹czeniem przerw spo-
wodowanych konieczno�ci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz
przerw wynikaj¹cych z dzia³ania Si³y wy¿szej;

4)4)4)4)4) BiurBiurBiurBiurBiuro Obs³ugo Obs³ugo Obs³ugo Obs³ugo Obs³ugi Klienta i Klienta i Klienta i Klienta i Klienta � jednostka Dostawcy us³ug wyznaczona do kon-
taktów z Abonentami i Zamawiaj¹cymi, w tym Ogólnopolskie Biuro Ob-
s³ugi Klienta w Katowicach;

5)5)5)5)5) CCCCCennikennikennikennikennik � zestawienie cen za Us³ugi �wiadczone przez Dostawcê us³ug
stanowi¹ce integraln¹ czê�æ Umowy Abonenckiej;

6)6)6)6)6) Has³oHas³oHas³oHas³oHas³o � indywidualny, wybrany przez Abonenta kod s³u¿¹cy do identyfi-
kacji Abonenta w kontaktach z Dostawc¹ us³ug;

7)7)7)7)7) Instalacja Instalacja Instalacja Instalacja Instalacja � czynno�ci techniczne maj¹ce na celu wykonanie Zakoñcze-
nia Sieci lub monta¿ Sprzêtu w Lokalu i zapewnienie Abonentowi dostê-
pu do sieci telekomunikacyjnej Dostawcy us³ug;

8)8)8)8)8) LokalLokalLokalLokalLokal � nieruchomo�æ lub jej czê�æ (budynek lub lokal), w której Zama-
wiaj¹cy zamierza korzystaæ z us³ug Dostawcy us³ug lub w której zgodnie
z Umow¹ Abonenck¹ jest zlokalizowane Zakoñczenie sieci;

9)9)9)9)9) Numer IdentyfNumer IdentyfNumer IdentyfNumer IdentyfNumer Identyfikacikacikacikacikacyjnyjnyjnyjnyjnyyyyy oznacza numer nadany Abonentowi przez Do-
stawcê Us³ug, wymagany m.in. do rozliczeñ z Abonentem oraz identyfi-
kacji Abonenta w kontaktach z Dostawc¹ Us³ug;

10)10)10)10)10) OkrOkrOkrOkrOkres Res Res Res Res Rozliczozliczozliczozliczozliczenioenioenioenioeniowywywywywy � okres jednego miesi¹ca, za który dokonywane s¹
rozliczenia nale¿no�ci Abonenta wobec Dostawcy us³ug z tytu³u �wiad-
czonych Us³ug;

11)11)11)11)11) PPPPPakiet akiet akiet akiet akiet � okre�lona w Cenniku grupa Us³ug lub programów w ramach
Us³ug telewizji kablowej dostêpnych na danym terenie, objêtych jedn¹
op³at¹ abonamentow¹;

12)12)12)12)12) PrPrPrPrProoooogrgrgrgrgramamamamamyyyyy - programy radiowe lub telewizyjne;
13)13)13)13)13) PrzPrzPrzPrzPrzedstaedstaedstaedstaedstawiciel Dostawiciel Dostawiciel Dostawiciel Dostawiciel Dostawcwcwcwcwcy us³ugy us³ugy us³ugy us³ugy us³ug � osoba dzia³aj¹ca w imieniu i na rzecz

Dostawcy us³ug, uprawniona do sk³adania i przyjmowania o�wiadczeñ
woli w zakresie zawierania, zmiany i rozwi¹zywania Umowy Abonenckiej
na podstawie stosownego pisemnego upowa¿nienia oraz wykonania In-
stalacji i innych czynno�ci technicznych;

14)14)14)14)14) RacRacRacRacRachhhhhunekunekunekunekunek � dokument zawieraj¹cy op³aty wynikaj¹ce z Umowy Abo-
nenckiej, Regulaminu i Cennika wystawiany Abonentowi przez Dostaw-
cê us³ug     zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa;

15)15)15)15)15) Si³a wy¿szaSi³a wy¿szaSi³a wy¿szaSi³a wy¿szaSi³a wy¿sza � zdarzenie niezale¿ne od stron, zewnêtrzne, niemo¿liwe do
przewidzenia i do zapobie¿enia, w szczególno�ci wojny, katastrofy natu-
ralne, strajki oraz akty wydane przez organy w³adzy publicznej;

16)16)16)16)16) Sprzêt Sprzêt Sprzêt Sprzêt Sprzêt � urz¹dzenie techniczne (np. dekoder, modem) oraz Zakoñczenie
Sieci stanowi¹ce w³asno�æ Dostawcy Us³ug niezbêdne do korzystania
z Us³ug objêtych Umow¹ Abonenck¹,

17)17)17)17)17) UmoUmoUmoUmoUmowwwwwa a a a a AbonencAbonencAbonencAbonencAbonenckakakakaka � umowa o �wiadczenie Us³ug zawarta w formie pi-
semnej pomiêdzy Abonentem a Dostawc¹ us³ug;

18)18)18)18)18) Urz¹dzUrz¹dzUrz¹dzUrz¹dzUrz¹dzenie kenie kenie kenie kenie koñcooñcooñcooñcooñcowwwwwe e e e e � urz¹dzenie bêd¹ce w³asno�ci¹ Abonenta, w szcze-
gólno�ci: telefon, telewizor, radio, komputer, lub inne urz¹dzenia audio
video przeznaczone do pod³¹czenia bezpo�rednio lub po�rednio do Za-
koñczenia sieci;

19)19)19)19)19) Us³ugUs³ugUs³ugUs³ugUs³ugi internetoi internetoi internetoi internetoi internetowwwwwe e e e e � zapewnienie transmisji danych, w tym dostêpu do
Internetu, za po�rednictwem sieci telekomunikacyjnej Dostawcy us³ug;

20)20)20)20)20) Us³ugUs³ugUs³ugUs³ugUs³ugi telefi telefi telefi telefi telefoniczneoniczneoniczneoniczneoniczne � ustanawianie po³¹czeñ g³osowych za pomoc¹ sieci
telekomunikacyjnej Dostawcy us³ug pozwalaj¹cych na dwukierunkow¹
³¹czno�æ;

21)21)21)21)21) Us³ugUs³ugUs³ugUs³ugUs³ugi telei telei telei telei telewizji kablowizji kablowizji kablowizji kablowizji kablowwwwwej ej ej ej ej � dostarczanie sygna³u Programów w sieci te-
lekomunikacyjnej Dostawcy us³ug;

22)22)22)22)22) Us³ugUs³ugUs³ugUs³ugUs³ugi i i i i � Us³ugi internetowe, Us³ugi telefoniczne, Us³ugi telewizji kablo-
wej lub zwi¹zane z nimi us³ugi dodatkowe;

23)23)23)23)23) UsterkaUsterkaUsterkaUsterkaUsterka � techniczna wada sieci telekomunikacyjnej Dostawcy us³ug ob-
ni¿aj¹c¹ jako�æ Us³ugi, lecz umo¿liwiaj¹c¹ korzystanie z tej Us³ugi, w tym
równie¿ � w przypadku Us³ug telewizji kablowej - techniczna wada sieci
telekomunikacyjnej Dostawcy us³ug uniemo¿liwiaj¹ca odbiór tylko nie-
których programów;

24)24)24)24)24) WWWWWarararararunki unki unki unki unki W³a�ciwW³a�ciwW³a�ciwW³a�ciwW³a�ciwegegegegego U¿ytko U¿ytko U¿ytko U¿ytko U¿ytkooooowwwwwaniaaniaaniaaniaania � dokument zawieraj¹cy spis zasad,
do przestrzegania których zobowi¹zani s¹ Abonenci korzystaj¹cy z Us³ug
internetowych, stanowi¹cy integraln¹ czê�æ Umowy Abonenckiej, dostêp-
ny na stronie internetowej www.upc.pl;

25)25)25)25)25) ZakZakZakZakZakoñczoñczoñczoñczoñczenie sieci enie sieci enie sieci enie sieci enie sieci � sieæ telekomunikacyjna (instalacja) w Lokalu Abo-
nenta zakoñczona gniazdem umo¿liwiaj¹ca pod³¹czenie Urz¹dzeñ koñ-
cowych do sieci telekomunikacyjnej lub Sprzêtu Dostawcy us³ug i ko-
rzystanie z Us³ug;

26)26)26)26)26) ZamaZamaZamaZamaZamawiaj¹cwiaj¹cwiaj¹cwiaj¹cwiaj¹cy y y y y � podmiot ubiegaj¹cy siê o zawarcie Umowy Abonenckiej.

§ 3
1. Dostawca us³ug oferuje Us³ugi podmiotom zamierzaj¹cym z nich korzy-

staæ na terenach, na których posiada sieci telekomunikacyjne umo¿li-
wiaj¹ce �wiadczenie Us³ug.

2. Zakres oferowanych us³ug jest uzale¿niony od posiadanych na danym
terenie mo¿liwo�ci technicznych i organizacyjnych Dostawcy us³ug.

3. Regulamin stanowi integraln¹ czê�æ Umowy Abonenckiej.
4. Dostawca us³ug mo¿e wprowadziæ odrêbne regulaminy dla �wiadczo-

nych przez siebie Us³ug, w szczególno�ci zwi¹zane z akcjami promocyj-
nymi (�Regulaminy promocji�).

5. Postanowienia Umowy Abonenckiej oraz odrêbnych regulaminów od-
mienne od postanowieñ zawartych w Regulaminie, znajduj¹ pierwszeñ-
stwo przed postanowieniami Regulaminu.

Rozdzia³ II. Zawarcie Umowy Abonenckiej

§ 4
1. Zamawiaj¹cy sk³ada u Dostawcy us³ug pisemny wniosek o zawarcie Umo-

wy Abonenckiej. Dostawca us³ug dopuszcza mo¿liwo�æ sk³adania wnio-
sku telefonicznie, za po�rednictwem poczty elektronicznej lub na stronie
internetowej Dostawcy Us³ug.

2. Dostawca us³ug udziela Zamawiaj¹cemu odpowiedzi na wniosek w termi-
nie do 30 dni. W razie odmowy, Dostawca us³ug informuje o jej przyczynach.

3. Umowa mo¿e zostaæ zawarta przez Zamawiaj¹cego:
(a) w Biurze Obs³ugi Klienta,
(b) poza Biurem Obs³ugi Klienta, z upowa¿nionym Przedstawicielem Do-

stawcy us³ug.
4. Je¿eli Umowa Abonencka zosta³a zawarta poza Biurem Obs³ugi Klienta,

Abonent mo¿e od Umowy Abonenckiej odst¹piæ, sk³adaj¹c Dostawcy
us³ug pisemne o�wiadczenie w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy
Abonenckiej. W takim przypadku Abonent zobowi¹zany jest zwróciæ nie-
zw³ocznie zainstalowany Sprzêt, ponie�æ koszty Instalacji zgodnie z ak-
tualnym Cennikiem oraz zap³aciæ za korzystanie z Us³ug, �wiadczonych
przez Dostawcê us³ug do dnia z³o¿enia o�wiadczenia o odst¹pieniu.

§ 5
1. Umowa Abonencka zostaje zawarta w formie pisemnej. Zawarcie umo-

wy nastêpuje po spe³nieniu przez Zamawiaj¹cego wymogów okre�lo-
nych w Regulaminie.

2. Umowa Abonencka zawierana jest na czas nieokre�lony. Umowa Abo-
nencka mo¿e byæ zawarta tak¿e na czas okre�lony, o ile Dostawca us³ug
przewiduje tak¹ mo¿liwo�æ.

3. Dostawca us³ug uzale¿nia zawarcie Umowy Abonenckiej od istnienia wa-
runków technicznych niezbêdnych do �wiadczenia Us³ug na rzecz Za-
mawiaj¹cego.

4. Dostawca us³ug dopuszcza mo¿liwo�æ dokonywania przez Abonenta
zmian Umowy Abonenckiej w innej formie ni¿ pisemna, a tak¿e dokony-
wania innych ustaleñ z Dostawc¹ us³ug przy u¿yciu Has³a. Abonenci zo-
stan¹ poinformowani przez Dostawcê us³ug o mo¿liwo�ci, sposobie i za-
kresie u¿ycia Has³a w przypadku jego wprowadzenia.

§ 6
1. Umowa Abonencka mo¿e byæ zawarta z Zamawiaj¹cym posiadaj¹cym

tytu³ prawny do Lokalu.
2. Zamawiaj¹cy zobowi¹zany jest przedstawiæ dokument potwierdzaj¹cy

tytu³ prawny do Lokalu.
3. W przypadku posiadania przez Zamawiaj¹cego tytu³u prawnego do Lo-

kalu innego ni¿ prawo w³asno�ci, prawo u¿ytkowania wieczystego lub
spó³dzielcze prawo do lokalu, zawarcie Umowy Abonenckiej wymaga
przedstawienia przez Zamawiaj¹cego pisemnej zgody odpowiednio w³a-
�ciciela, u¿ytkownika wieczystego lub cz³onka spó³dzielni mieszkanio-
wej na Instalacjê i eksploatacjê Sprzêtu.

4. Zgoda, o której mowa w ust. 3 nie jest wymagana, je¿eli w³a�ciciel, u¿yt-
kownik wieczysty nieruchomo�ci lub cz³onek spó³dzielni mieszkaniowej
jest osob¹ prawn¹.

5. W celu ustalenia tytu³u prawnego Zamawiaj¹cego do Lokalu, Dostawca
us³ug mo¿e ¿¹daæ dodatkowych informacji i dokumentów.

6. Abonent obowi¹zany jest niezw³ocznie, nie pó�niej ni¿ w terminie 14 dni
od utraty tytu³u prawnego do Lokalu, do pisemnego powiadomienia Do-
stawcy us³ug o tym fakcie.

�WIADCZENIA US£UG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ UPC POLSKA SP. Z O.O.

§ 7
1. Dostawca us³ug mo¿e uzale¿niæ zawarcie Umowy Abonenckiej od poda-

nia przez Zamawiaj¹cego danych niezbêdnych do jej zawarcia. W przy-
padku Zamawiaj¹cego bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ mog¹ to byæ nastêpuj¹ce
dane:
1) nazwisko i imiona,
2) imiona rodziców,
3) adres miejsca zameldowania na pobyt sta³y,
4) numer ewidencyjny PESEL � w przypadku obywatela Rzeczypospolitej

Polskiej,
5) nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzaj¹cych to¿samo�æ, a w przy-

padku cudzoziemca, który jest obywatelem pañstwa niebêd¹cego cz³on-
kiem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego � nu-
mer paszportu lub karty pobytu,

6) zawarte w dokumentach potwierdzaj¹cych mo¿liwo�æ wykonania zo-
bowi¹zañ wobec Dostawcy us³ug wynikaj¹cych z Umowy Abonenckiej.

2. Dostawca us³ug mo¿e równie¿ uzale¿niæ zawarcie Umowy Abonenckiej
od:
1) dostarczenia przez Zamawiaj¹cego dokumentów potwierdzaj¹cych

mo¿liwo�æ wykonania zobowi¹zañ wobec Dostawcy us³ug wynikaj¹-
cych z Umowy Abonenckiej,

2) pozytywnej oceny wiarygodno�ci p³atniczej Zamawiaj¹cego wynika-
j¹cej z danych bêd¹cych w posiadaniu Dostawcy us³ug lub udostêp-
nionych mu przez biuro informacji gospodarczej w trybie okre�lonym
w ustawie o udostêpnianiu informacji gospodarczych; Dostawca us³ug
obowi¹zany jest powiadomiæ Zamawiaj¹cego o wyst¹pieniu takiego
zastrze¿enia.

3. Dostawca us³ug, w szczególno�ci w przypadku negatywnej oceny wiary-
godno�ci p³atniczej Zamawiaj¹cego, albo w przypadku, gdy Zamawiaj¹cy
posiada tytu³ prawny do Lokalu inny ni¿ prawo w³asno�ci, prawo u¿ytko-
wania wieczystego lub spó³dzielcze prawo do lokalu, mo¿e uzale¿niæ za-
warcie Umowy Abonenckiej od zabezpieczenia roszczeñ mog¹cych po-
wstaæ w zwi¹zku z uszkodzeniem lub utrat¹ Sprzêtu, b¹d� te¿ nieterminow¹
wp³at¹ nale¿no�ci przewidzianych Umow¹ Abonenck¹, Cennikiem lub Re-
gulaminem b¹d� od spe³nienia dodatkowych wymogów.

4. Ponadto Dostawcy us³ug przys³uguje prawo odmowy zawarcia Umowy
Abonenckiej, je¿eli:
1) Zamawiaj¹cy pos³uguje siê dokumentami uszkodzonymi lub budz¹cy-

mi w¹tpliwo�æ co do ich autentyczno�ci lub kompletno�ci,
2) Zamawiaj¹cy lub inna osoba korzystaj¹ca z Us³ug w Lokalu zalega

z op³atami na rzecz Dostawcy us³ug,
3) wcze�niejsza umowa o �wiadczenie Us³ug zawarta z Zamawiaj¹cym

lub inn¹ osob¹ korzystaj¹c¹ z Us³ug w Lokalu zosta³a rozwi¹zana przez
Dostawcê us³ug lub wygas³a w zwi¹zku z naruszeniem jej postano-
wieñ b¹d� postanowieñ Regulaminu lub Warunków W³a�ciwego U¿yt-
kowania,

4) w zakresie Us³ug telewizji kablowej � Lokal jest budynkiem publicz-
nym, obiektem gastronomicznym, handlowym lub rozrywkowym, pla-
cówk¹ edukacyjn¹, klubem, biurem, czê�ci¹ wspóln¹ budynku, zajaz-
dem, hotelem, motelem, domem go�cinnym, internatem lub innym
miejscem, które ze wzglêdu na swój charakter jest dostêpne dla wiêk-
szej � nieograniczonej lub ograniczonej � grupy osób.

Rozdzia³ III. Instalacja oraz zasady korzystania ze Sprzêtu
i Urz¹dzeñ koñcowych

§ 8
1. Abonent wyra¿a zgodê na Instalacjê i eksploatacjê Sprzêtu w Lokalu, do

którego posiada tytu³ prawny.
2. Zgoda na Instalacjê i eksploatacjê Sprzêtu oznacza m.in. zgodê na popro-

wadzenie kabli, przewiercanie niezbêdnych otworów w Lokalu, wykona-
nie Zakoñczenia sieci oraz monta¿ innych urz¹dzeñ w sposób wskazany
przez Przedstawiciela Dostawcy us³ug. Kable zostan¹ poprowadzone mo¿-
liwie najkrótsz¹ drog¹ do Zakoñczenia sieci.

3. Abonent jest zobowi¹zany umo¿liwiæ Przedstawicielowi Dostawcy us³ug
Instalacjê w mo¿liwie najkrótszym czasie, w sposób nie powoduj¹cy uszko-
dzeñ wyposa¿enia Lokalu. Przedstawiciel Dostawcy us³ug nie jest zobo-
wi¹zany ani uprawniony do przestawiania mebli i innych elementów wy-
posa¿enia Lokalu ani wykonywania innych podobnych czynno�ci.

4. Podczas Instalacji w Lokalu winien przebywaæ Abonent lub upowa¿niona
przez niego pe³noletnia osoba.

5. Przedstawiciel Dostawcy us³ug nie jest zobowi¹zany do jakichkolwiek czyn-
no�ci zwi¹zanych z obs³ug¹ lub napraw¹ Urz¹dzeñ koñcowych.

6. W wypadkach wskazanych w Umowie Abonenckiej Dostawca us³ug do-
puszcza Instalacjê Sprzêtu przez Abonenta wed³ug instrukcji udzielonej
przez Dostawcê us³ug.

7. Potwierdzeniem zainstalowania lub wydania Sprzêtu Abonentowi jest z³o-
¿enie podpisu przez Abonenta lub upowa¿nion¹ przez niego pe³noletni¹
osobê na dokumencie przed³o¿onym przez Przedstawiciela Dostawcy
us³ug.

8. Zasilanie pr¹dem Sprzêtu oraz Urz¹dzeñ koñcowych odbywa siê na koszt
Abonenta.

§ 9
Je¿eli Umowa Abonencka nie stanowi inaczej,  Abonent uzyskuje prawo do
instalacji jednego Zakoñczenia sieci dla ka¿dej z Us³ug okre�lonych w Umo-
wie Abonenckiej. Instalacja kolejnych Zakoñczeñ sieci w Lokalu wykonywana
jest za dodatkow¹ op³at¹ okre�lon¹ w Cenniku.

§ 10
1. Dostawca us³ug zobowi¹zuje siê udostêpniæ Abonentowi Sprzêt w stanie

umo¿liwiaj¹cym jego prawid³owe u¿ywanie. Odebranie Sprzêtu przez Abo-
nenta stanowi potwierdzenie, ¿e nie posiada³ on jawnych uszkodzeñ lub
wad w chwili odbioru.

2. Abonent jest zobowi¹zany do u¿ywania Sprzêtu zgodnie z jego instrukcj¹.
3. Sprzêt zainstalowany w Lokalu i oddany Abonentowi do u¿ywania pozo-

staje w³asno�ci¹ Dostawcy us³ug, o ile Umowa abonencka nie stanowi
inaczej. Abonent nie ma prawa dokonywaæ jakichkolwiek zmian w Sprzê-
cie, ani udostêpniaæ go osobom trzecim, o ile odrêbne postanowienia
Umowy Abonenckiej nie stanowi¹ inaczej.

4. Abonent jest uprawniony do u¿ywania Sprzêtu wy³¹cznie w Lokalu wska-
zanym w Umowie Abonenckiej. Zmiana lokalizacji Sprzêtu wymaga pi-
semnej zgody Dostawcy us³ug.

5. Sprzêt oraz Us³ugi �wiadczone Abonentowi nie mog¹ byæ wykorzystywa-
ne w celu �wiadczenia � odp³atnie b¹d� nieodp³atnie � jakichkolwiek us³ug
telekomunikacyjnych innym podmiotom.

6. Z momentem oddania Sprzêtu Abonentowi do u¿ywania, na Abonenta
przechodzi ryzyko uszkodzenia lub utraty Sprzêtu, w tym równie¿ utraty
na skutek kradzie¿y. Abonent zobowi¹zany jest poinformowaæ Biuro Ob-
s³ugi Klienta o nieprawid³owym funkcjonowaniu lub utracie Sprzêtu od-
danego Abonentowi przez Dostawcê us³ug do u¿ywania, w terminie nie
przekraczaj¹cym 48 godzin od tego zdarzenia.

§ 11
1. Urz¹dzenia koñcowe pod³¹czone do Zakoñczenia sieci powinny spe³niaæ

zasadnicze wymagania potwierdzone odpowiednim dokumentem (certy-
fikatem zgodno�ci lub deklaracj¹ zgodno�ci) lub oznakowaniem.

2. Dostawca us³ug nie ponosi odpowiedzialno�ci za prawid³owe dzia³anie
Urz¹dzeñ koñcowych u¿ywanych przez Abonenta.

3. Dostawca us³ug zaleca, aby podczas wy³adowañ atmosferycznych Urz¹-
dzenia koñcowe zosta³y od³¹czone od zasilania energetycznego. Dostaw-
ca us³ug nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody wywo³ane niezastoso-
waniem siê Abonenta do tego zalecenia.

§ 12
1. Dostawca us³ug ma prawo wymieniæ u¿ywany przez Abonenta Sprzêt na

inny, nawet je¿eli wi¹zaæ siê to bêdzie z konieczno�ci¹ zmiany ustawieñ
Urz¹dzenia koñcowego przez Abonenta. Abonent obowi¹zany jest umo¿li-
wiæ Przedstawicielom Dostawcy us³ug wymianê Sprzêtu w wyznaczonym
przez Dostawcê us³ug terminie.

2. Dostawca us³ug mo¿e wymieniæ Sprzêt ze wzglêdu na zmianê technologii
�wiadczenia Us³ug, na skutek której Abonent nie bêdzie w stanie korzy-
staæ z Us³ug przy u¿yciu dotychczasowych Urz¹dzeñ koñcowych, je¿eli
powszechnie w punktach sprzeda¿y detalicznej oferowane s¹ urz¹dzenia
umo¿liwiaj¹ce korzystanie z Us³ug po dokonanej przez Dostawcê us³ug
wymianie Sprzêtu. W razie skorzystania z powy¿szego uprawnienia przez
Dostawcê us³ug Abonentowi nie przys³uguj¹ roszczenia wobec Dostawcy
us³ug. W takim przypadku Abonentowi przys³uguje, w terminie 30 dni od
daty wymiany Sprzêtu przez Dostawcê us³ug, prawo do rozwi¹zania Umo-
wy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Rozdzia³ IV. Op³aty

§ 13
1. Za Instalacjê Zakoñczenia sieci w Lokalu Abonent zobowi¹zany jest do

uiszczenia op³aty instalacyjnej w wysoko�ci okre�lonej w Cenniku.
2. W przypadku, gdy Instalacja Zakoñczenia sieci jest po³¹czona z wiêkszymi

ni¿ przeciêtne nak³adami materia³owymi lub czasowymi, Dostawca us³ug
jest uprawniony do pobrania podwy¿szonej op³aty instalacyjnej wed³ug
kosztorysu zaakceptowanego przez Zamawiaj¹cego przed zawarciem Umo-
wy Abonenckiej.

3. Za uruchomienie �wiadczenia Us³ug Abonent zobowi¹zany jest do uisz-
czenia op³aty aktywacyjnej w wysoko�ci okre�lonej w Cenniku.

4. W przypadku zawierania nowej Umowy Abonenckiej, a odnosz¹cej siê do
Lokalu, w którym znajduje siê Zakoñczenie sieci, pobiera siê op³atê akty-
wacyjn¹ w wysoko�ci okre�lonej w Cenniku.

5. W przypadku zmiany Lokalu, Abonent zobowi¹zany jest do uiszczenia op³a-

ty za zmianê miejsca �wiadczenia Us³ugi w wysoko�ci okre�lonej w Cen-
niku. Zmiana miejsca �wiadczenia Us³ugi nie jest mo¿liwa, je¿eli nowy
Lokal znajduje siê poza obszarem dzia³ania Dostawcy us³ug lub na tym
terenie Dostawca us³ug nie �wiadczy danej Us³ugi.

6. W przypadku zmiany przez Abonenta Lokalu, na Lokal w którym nie ma
wykonanej instalacji Zakoñczenia sieci, Abonent zobowi¹zany jest do uisz-
czenia op³aty instalacyjnej na zasadach okre�lonych w ust. 1 lub 2.

§ 14
1. Wysoko�æ op³at za Us³ugi �wiadczone przez Dostawcê us³ug oraz sposób

ich naliczania okre�la Cennik.
2. Cennik jest podawany przez Dostawcê us³ug do publicznej wiadomo�ci

oraz jest dostarczany nieodp³atnie Abonentowi wraz z Umow¹ Abonenc-
k¹, a tak¿e na ¿¹danie Abonenta.

3. W razie podwy¿szenia cen za Us³ugi �wiadczone Abonentowi, Dostawca
us³ug jest obowi¹zany z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Roz-
liczeniowego do powiadomienia o tym Abonenta na pi�mie. Dostawca
us³ug nie jest jednak zobowi¹zany do powiadamiania Abonenta o zmianie
Cennika, je¿eli zmiana ta ograniczona jest do rezygnacji z pobierania czê-
�ci op³at, wprowadzenia op³at za nowe us³ugi telekomunikacyjne, lub do
zmiany op³at za us³ugi, nie objête Umow¹ Abonenck¹.

4. Abonent, nie pó�niej ni¿ 14 dni przed dat¹ podwy¿szenia cen wskazan¹
w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, mo¿e dorêczyæ Dostawcy
us³ug pisemne o�wiadczenie o wypowiedzeniu umowy z powodu braku
akceptacji podwy¿szenia cen. Brak pisemnego o�wiadczenia Abonenta
w powy¿szym terminie oznacza akceptacjê podwy¿szenia cen.

§ 15
1. Op³ata abonamentowa obejmuje:

1) sta³y dostêp do sieci telekomunikacyjnej Dostawcy us³ug,
2) korzystanie z Us³ug przypisanych w Cenniku do danej op³aty abona-

mentowej,
3) obs³ugê serwisow¹, z wy³¹czeniem dodatkowo p³atnych serwisów oraz

obs³ugi nieuzasadnionych wezwañ.
2. Abonent uiszcza z góry op³atê abonamentow¹ w wysoko�ci okre�lonej

w Cenniku, z czêstotliwo�ci¹ odpowiadaj¹c¹ Okresowi Rozliczeniowemu
lub jego wielokrotno�ci (np. kwarta³, pó³rocze, rok). Zmiana czêstotliwo-
�ci op³acania Rachunków na wielokrotno�æ Okresu Rozliczeniowego na-
stêpuje na wniosek Abonenta.

3. W przypadku �wiadczenia Us³ugi przez niepe³ny Okres Rozliczeniowy, wy-
soko�æ op³aty abonamentowej jest obliczana proporcjonalnie do liczby
dni, w których Us³uga by³a �wiadczona.

4. Op³aty pobierane przez Dostawcê us³ug nie obejmuj¹ op³at za posiada-
nie i u¿ywanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego nale¿nych na pod-
stawie odrêbnej ustawy.

§ 16
1. Wszystkie przewidziane Umow¹ Abonenck¹, Regulaminem i Cennikiem

op³aty Abonent zobowi¹zany jest uiszczaæ w terminach wskazanych na
Rachunku.

2. O terminie, w którym Dostawca Us³ug wystawiaæ bêdzie Rachunki, Abo-
nent zostanie powiadomiony przy dorêczeniu pierwszego Rachunku. Do-
stawca us³ug mo¿e w ka¿dym czasie zmieniæ termin wystawiania Rachun-
ków ze skutkiem od dnia powiadomienia Abonenta o tej zmianie. Powy¿sza
zmiana nie stanowi zmiany Umowy Abonenckiej i Regulaminu.

3. W zwi¹zku ze zmian¹ terminu wystawiania Rachunków, zakresu Us³ug
objêtych Umow¹ Abonenck¹ lub w innych uzasadnionych przypadkach,
Dostawca us³ug mo¿e, bez konieczno�ci uprzedniego powiadamiania, wy-
stawiæ Abonentowi Rachunek miêdzyokresowy p³atny w terminie w nim
okre�lonym.

4. W przypadku nieotrzymania Rachunku, Abonent jest zobowi¹zany, bez
uprzedniego wezwania Dostawcy us³ug, do zap³aty nale¿nych op³at w na-
stêpuj¹cych terminach:
1) w przypadku op³at jednorazowych, w szczególno�ci op³aty instalacyj-

nej i op³aty aktywacyjnej - w terminie 30 dni od dnia zdarzenia, z któ-
rym zwi¹zana jest dana op³ata (np. Instalacja Sprzêtu lub Aktywacja
Us³ug), chyba ¿e Umowa Abonencka lub Cennik stanowi¹ inaczej,

2) w przypadku op³aty abonamentowej - nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 14 dni
od daty rozpoczêcia Okresu Rozliczeniowego.

5. Abonent uiszcza³ bêdzie op³aty na rachunek bankowy wskazany przez Do-
stawcê us³ug lub, o ile Dostawca us³ug dopuszcza tak¹ mo¿liwo�æ, w Biu-
rze Obs³ugi Klienta. Uiszczaj¹c op³atê Abonent zobowi¹zany jest podaæ
Numer Identyfikacyjny nadany Abonentowi przez Dostawcê us³ug.

6. Za dzieñ dokonania zap³aty uwa¿a siê dzieñ uznania rachunku bankowego
wskazanego przez Dostawcê us³ug lub dzieñ uiszczenia nale¿no�ci w Biu-
rze Obs³ugi Klienta.

7. W przypadku opó�nienia w p³atno�ci jakiejkolwiek op³aty przewidzianej
Umow¹ Abonenck¹, Regulaminem lub Cennikiem, Dostawca us³ug ma pra-
wo naliczyæ odsetki ustawowe oraz obci¹¿yæ Abonenta op³at¹ admini-
stracyjn¹ z tytu³u dochodzenia zaleg³ych op³at, w wysoko�ci okre�lonej
w Cenniku.

8. Rozwi¹zanie Umowy lub zawieszenie �wiadczenia Us³ug przez Dostawcê
us³ug nie zwalnia Abonenta od uiszczenia nale¿no�ci za wykonane na jego
rzecz Us³ugi.

Rozdzia³ V. Zakres �wiadczonych Us³ug

§ 17
1. Dostawca us³ug oferuje:

1) Us³ugi telewizji kablowej,
2) Us³ugi internetowe,
3) Us³ugi telefoniczne,
4) zwi¹zane z powy¿szymi Us³ugami us³ugi dodatkowe, szczegó³owo okre-

�lone postanowieniami dotycz¹cymi danego typu Us³ugi.
2. Zakres us³ug �wiadczonych na rzecz Abonenta okre�la Umowa Abonencka.
3. Je¿eli Abonent nie zalega z ¿adnymi op³atami na rzecz Dostawcy us³ug,

zakres �wiadczonych Us³ug mo¿e zostaæ rozszerzony na wniosek Abonen-
ta o nowe Us³ugi dostêpne na danym terenie � tzw. zmiana us³ugi na
�wy¿sz¹� albo rezygnacjê z niektórych Us³ug � tzw. zmiana us³ugi na �ni¿-
sz¹�. W tej sytuacji, Umowa Abonencka zostaje zmieniona z chwil¹ otrzy-
mania przez Dostawcê us³ug pisemnego wniosku Abonenta o zmianê za-
kresu Us³ug lub w terminie wskazanym przez Abonenta.

4. W przypadku kiedy wniosek o zmianê zakresu Us³ug nie zosta³ z³o¿ony
w formie pisemnej, o ile Dostawa us³ug dopuszcza tak¹ mo¿liwo�æ, Umo-
wa dochodzi do skutku z chwil¹ rozpoczêcia przez Dostawcê us³ug �wiad-
czenia Us³ug w zmienionym zakresie. Op³aty za Us³ugi �wiadczone przez
Dostawcê us³ug, wed³ug zmienionej Umowy Abonenckiej, bêd¹ naliczone
od dnia faktycznego rozpoczêcia �wiadczenia tych Us³ug. Potwierdzeniem,
¿e Umowa Abonencka zosta³a zmieniona w tym zakresie, jest dokonanie
przez Abonenta, po otrzymaniu Rachunku wystawionego zgodnie z Cenni-
kiem za Us³ugi �wiadczone w zmienionym zakresie, p³atno�ci pe³nej kwo-
ty, na któr¹ opiewa Rachunek. Dostawcy Us³ug przys³uguje prawo uprzed-
niej weryfikacji wniosku o zmianê zakresu Us³ug.

5. Do zmiany Umowy Abonenckiej zawartej na czas okre�lony postanowie-
nia ust.3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje siê odpowiednio, z zastrze¿e-
niem, ¿e tak zmieniona Umowa Abonencka jest uwa¿ana za zawart¹ na
czas okre�lony wskazany w Umowie Abonenckiej, liczony od dnia faktycz-
nego rozpoczêcia �wiadczenia nowego zakresu us³ug.

6. Zasady okre�lone w ust. 3 i 4 stosuje siê odpowiednio do zamawiania
i dokonywania zmiany us³ug dodatkowych.

7. Za dokonanie zmiany Us³ug w ramach Umowy Abonenckiej Dostawca
us³ug mo¿e pobieraæ op³aty przewidziane Cennikiem.

8. Je¿eli rozszerzenie zakresu Umowy Abonenckiej o nowe Us³ugi wymaga
zainstalowania dodatkowego Sprzêtu w Lokalu, postanowienia Rozdzia-
³u III stosuje siê odpowiednio. Je¿eli rezygnacja z niektórych Us³ug wy-
maga zwrotu zainstalowanego Sprzêtu w Lokalu, postanowienia § 32
Regulaminu stosuje siê odpowiednio.

9. W przypadku, w którym zmiana Umowy Abonenckiej jest zwi¹zana ze
zwrotem Sprzêtu potrzebnego do �wiadczenia danej Us³ugi, Dostawca
us³ug ma prawo pobieraæ op³aty za bezumowne korzystanie w wysoko-
�ci op³aty abonamentowej za te Us³ugi do dnia w którym Abonent zwróci³
Sprzêt Dostawcy us³ug.

10. Je¿eli Dostawca us³ug zamierza zmieniæ Umowê Abonenck¹ przez za-
przestanie �wiadczenia niektórych objêtych ni¹ Us³ug, zobowi¹zany jest
wypowiedzieæ �wiadczenie tych Us³ug w trybie okre�lonym w § 28 ust.
2, wskazuj¹c wyra�nie, �wiadczenie jakich Us³ug, objêtych Umow¹ Abo-
nenck¹, wypowiada.

Rozdzia³ VI. Us³ugi telewizji kablowej

§ 18
1. Dostawca us³ug zobowi¹zuje siê dostarczaæ do zainstalowanego w Lokalu

Zakoñczenia sieci sygna³y Programów o jako�ci zgodnej z w³a�ciwymi nor-
mami technicznymi.

2. Abonentowi mog¹ zostaæ udostêpnione bez dodatkowych op³at dodatko-
we Programy w szczególno�ci w okresach testowych i promocyjnych. Za-
równo udostêpnianie jak i wycofywanie takiego Programu nie wymaga
zmiany Umowy Abonenckiej, ani uprzedniego powiadomienia o tym Abo-
nenta.

3. Zastêpowanie Programów w ramach Pakietu przez inne Programy lub
zmniejszenie ich liczby nie wymaga zmiany Umowy Abonenckiej i mo¿e
nast¹piæ z wy³¹cznie wa¿nych przyczyn prawnych, technicznych, organi-
zacyjnych lub ekonomicznych. W szczególno�ci zalicza siê do nich: utratê
uprawnieñ do reemisji, zaprzestanie nadawania Programów przez nadaw-
ców, zmianê satelity nadawania, zmianê systemu nadawania, niski poziom
ogl¹dalno�ci Programów. O zmianach takich Abonenci bêd¹ informowani,
w szczególno�ci na antenie programu informacyjnego Dostawcy us³ug.



W takim przypadku Abonentowi przys³uguje prawo do rozwi¹zania Umo-
wy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jednak¿e nie pó�niej ni¿ do
7 dnia od dokonania przedmiotowej zmiany przez Dostawcê us³ug lub
zaprzestania reemisji Programu.

4. Dostawca us³ug zastrzega sobie prawo emisji Programów w pe³nym
pa�mie czêstotliwo�ci w sieci kablowej. Zmiana czêstotliwo�ci emisji Pro-
gramu nie stanowi zmiany Umowy Abonenckiej. O takiej zmianie Abo-
nenci bêd¹ informowani, w szczególno�ci na antenie programu informa-
cyjnego Dostawcy us³ug.

5. Dostawca us³ug nie ponosi odpowiedzialno�ci za tre�æ i formê Programów.
6. Abonent mo¿e kopiowaæ Programy w ca³o�ci lub ich czê�ci wy³¹cznie dla

w³asnego u¿ytku osobistego, je¿eli nie ³¹czy siê z tym osi¹ganie korzy�ci
maj¹tkowych.

Rozdzia³ VII. Us³ugi internetowe
§ 19

1. Podstawow¹ formê komunikowania siê miêdzy Dostawc¹ us³ug a Abo-
nentami korzystaj¹cymi z Us³ugi internetowej stanowi poczta elektro-
niczna. Wszelkie informacje dotycz¹ce Us³ug internetowych, w tym indy-
widualna korespondencja z Abonentem, bêd¹ przesy³ane przez Dostawcê
us³ug na konto pocztowe przyznane Abonentowi przez Dostawcê us³ug.
Na wniosek Abonenta z³o¿ony Dostawcy us³ug korespondencja mo¿e byæ
przesy³ana na inne wybrane przez niego konto pocztowe.

2. Dostawca us³ug zobowi¹zuje siê do³o¿yæ nale¿ytej staranno�ci, by zabez-
pieczyæ serwer poczty elektronicznej przed dostêpem osób nieupowa¿-
nionych.

3. W dniu rozwi¹zania Umowy Abonenckiej, Dostawca us³ug zaprzestanie
�wiadczenia Us³ug internetowych, a konto pocztowe oraz strona www
Abonenta zostan¹ usuniête wraz z ca³¹ zawarto�ci¹.

§ 20
1.  Abonent nie ma prawa udostêpniaæ Us³ug internetowych osobom trze-

cim, jak równie¿ �wiadczyæ na podstawie tych us³ug � odp³atnie b¹d�
nieodp³atnie � jakichkolwiek us³ug telekomunikacyjnych innym podmio-
tom, w tym udostêpniaæ Us³ug internetowych poza Lokalem.

2. Je¿eli Abonent, we w³asnym zakresie, dokona zmian w stosunku do pier-
wotnie ustawionych przez Przedstawicieli Dostawcy us³ug konfiguracji
i parametrów Sprzêtu i Urz¹dzeñ koñcowych, b¹d� dokona innych czyn-
no�ci w nastêpstwie czego niemo¿liwe bêdzie korzystanie przez niego
z Us³ug internetowych, przywrócenie stanu pierwotnego, umo¿liwiaj¹ce-
go ponowne korzystanie z Us³ugi, odbêdzie siê na koszt i ryzyko Abonenta.
Postanowienie powy¿sze nie dotyczy sytuacji o których mowa w § 8 ust.
6, o ile Abonent wykona³ wszystkie czynno�ci zgodnie z instrukcj¹ otrzy-
man¹ od Dostawcy us³ug.

§ 21
1. Abonent jest zobowi¹zany korzystaæ z Us³ug internetowych zgodnie z obo-

wi¹zuj¹cymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, postanowieniami
Umowy Abonenckiej, Regulaminu i Warunków W³a�ciwego U¿ytkowania,
zarówno w stosunku do Dostawcy us³ug jak i osób trzecich. Niezale¿nie
od powy¿szego Abonent zobowi¹zany jest zapobiegaæ wprowadzaniu ja-
kichkolwiek wirusów komputerowych do Internetu lub do sieciowych sys-
temów komputerowych.

2. W szczególno�ci zabronione s¹ nastêpuj¹ce zachowania:
1) naruszanie praw w³asno�ci intelektualnej osób trzecich;
2) rozpowszechnianie materia³ów zawieraj¹cych tre�ci niezgodne z prze-

pisami prawa, np. o charakterze rasistowskim czy pornograficznym;
3) dzia³anie maj¹ce na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostêpu do sys-

temów komputerowych, danych czy te¿ oprogramowania (hakerstwo,
skanowanie);

4) dokonywanie zmian, usuwanie lub dodawanie jakichkolwiek zapisów
do informacji osób trzecich bez ich zgody;

5) rozpowszechnianie wirusów komputerowych;
6) rozpowszechnianie informacji w sposób, który jest powszechnie uzna-

ny za uci¹¿liwy (tzw. za�miecanie konta � ang. spamming);
7) korzystanie z Us³ug internetowych w sposób, który mo¿e doprowadziæ

do naruszenia prawid³owego funkcjonowania sieci i systemów kompu-
terowych umo¿liwiaj¹cych udostêpnianie Us³ug internetowych.

§ 22
1. Abonent ponosi odpowiedzialno�æ za szkody wyrz¹dzone osobom trze-

cim w zwi¹zku z korzystaniem z Us³ug internetowych.
2. Abonent jest odpowiedzialny za szkody wyrz¹dzone Dostawcy us³ug w wy-

niku naruszenia zobowi¹zañ, okre�lonych Umow¹ Abonenck¹, Regulami-
nem i Warunkami W³a�ciwego U¿ytkowania, w tym za szkody wyrz¹dzo-
ne na skutek rozprzestrzeniania siê wirusa komputerowego, którego
Abonent wprowadzi³ do sieci, w tym jest zobowi¹zany do zwrotu Do-
stawcy us³ug kosztów, poniesionych w celu usuniêcia nieprawid³owo�ci
z tym zwi¹zanych.

§ 23
Dostawca us³ug nie ponosi odpowiedzialno�ci za:

1) niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie us³ug zamówionych przez
Abonenta za po�rednictwem Us³ug internetowych u innych podmio-
tów ni¿ Dostawca us³ug;

2) p³atno�ci dokonywane przez Abonenta za po�rednictwem Internetu,
za pomoc¹ karty kredytowej lub z wykorzystaniem innych mediów
elektronicznych;

3) jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty da-
nych lub opó�nienia w otrzymaniu lub przes³aniu danych, spowodo-
wane brakiem transmisji, nieprawid³ow¹ b¹d� powoln¹ transmisj¹, opó�-
nieniami lub przerwami w �wiadczeniu Us³ug internetowych,

4) nieprawid³owe funkcjonowanie komputera, utratê plików lub inne
uszkodzenia, wynikaj¹ce z instalacji Sprzêtu, chyba ¿e uszkodzenie na-
st¹pi³o z winy osoby, za któr¹ odpowiedzialno�æ ponosi Dostawca us³ug;

5) informacje gromadzone i przekazywane przez Abonenta; Dostawca
us³ug nie nadzoruje dzia³añ Abonenta w tym zakresie i nie ma obo-
wi¹zku monitorowania materia³ów, przekazywanych lub gromadzonych
przez Abonenta,

6) jakiekolwiek tre�ci zamieszczane, przesy³ane czy publikowane przez Abo-
nenta za po�rednictwem sieci Internet.

Rozdzia³ VIII. Us³ugi telefoniczne
§ 24

1. Dostawca us³ug �wiadczy na rzecz Abonenta Us³ugi telefoniczne w szcze-
gólno�ci w zakresie po³¹czeñ: miejscowych, strefowych, miêdzystrefowych,
miêdzynarodowych, do sieci ruchomych oraz do us³ug sieci inteligentnych.

2. Abonent ma mo¿liwo�æ korzystania w szczególno�ci z us³ug dodatkowych
oznaczonych w Umowie Abonenckiej i Cenniku Dostawcy us³ug.

3. Dostawca us³ug zastrzega sobie prawo do ustalenia w chwili zawarcia
Umowy Abonenckiej lub w trakcie jej wykonywania limitu nale¿no�ci za
�wiadczone Us³ugi telefoniczne.

4. W przypadku przekroczenia limitu nale¿no�ci, o którym mowa w ust. 3
Dostawca us³ug mo¿e poinformowaæ o tym Abonenta i wezwaæ do wp³a-
ty zaliczki na poczet op³at za �wiadczone Us³ugi telefoniczne.

5. W przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa w ust. 3. o wiêcej ni¿
10% jego ustalonej wysoko�ci, do czasu zap³acenia przez Abonenta za-
liczki, o której mowa w ust. 4, Dostawca us³ug zastrzega sobie prawo do
zawieszenia Abonentowi mo¿liwo�ci inicjowania niektórych b¹d� wszyst-
kich po³¹czeñ wychodz¹cych.

6. Abonentowi przys³uguje prawo do z³o¿enia wniosku o ograniczenie mo¿-
liwo�ci inicjowania po³¹czeñ wychodz¹cych zgodnie z ofert¹ Dostawy
us³ug. Za dokonanie przedmiotowego ograniczenia Dostawca us³ug mo¿e
pobieraæ op³atê przewidzian¹ w Cenniku Dostawy us³ug.

§ 25
1. Dostawca us³ug przydziela Abonentowi numer telefoniczny.
2. Abonent mo¿e pisemnie ¿¹daæ zmiany przydzielonego numeru telefonicz-

nego, je¿eli wyka¿e, ¿e korzystanie z przydzielonego numeru jest uci¹¿li-
we. Za dokonanie przedmiotowej zmiany Dostawca us³ug mo¿e pobieraæ
op³atê przewidzian¹ w Cenniku Dostawy us³ug.

3. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykony-
wania dzia³alno�ci Abonent mo¿e ¿¹daæ przeniesienia przydzielonego nu-
meru w ramach istniej¹cej sieci Dostawcy us³ug na obszarze tej samej
strefy numeracyjnej, je¿eli jest to technicznie mo¿liwe. Za dokonanie prze-
niesienia przydzielonego numeru Dostawca us³ug mo¿e pobieraæ op³atê
przewidzian¹ w Cenniku Dostawy us³ug.

§ 26
1. Dostawca us³ug dostarcza Abonentowi nieodp³atnie z ka¿dym Rachun-

kiem podstawowy wykaz wykonanych Us³ug telefonicznych zawieraj¹cy
informacjê o zrealizowanych p³atnych po³¹czeniach z podaniem, dla ka¿-
dego typu po³¹czeñ, ilo�ci jednostek rozliczeniowych odpowiadaj¹cej war-
to�ci zrealizowanych przez Abonenta po³¹czeñ (�Billing�).

2. Dostawca us³ug dostarcza na ¿yczenie Abonenta szczegó³owy wykaz wyko-
nanych Us³ug telefonicznych w danym Okresie rozliczeniowym, który za-
wiera informacjê o zrealizowanych p³atnych po³¹czeniach, z podaniem
dla ka¿dego po³¹czenia: numeru wywo³ywanego, daty oraz godziny roz-
poczêcia po³¹czenia, czasu jego trwania oraz wysoko�ci op³aty za po³¹-
czenie z wyszczególnieniem ceny brutto i netto.

3. Za wykaz, o którym mowa w ust. 2, pobierana jest op³ata okre�lona w Cen-
niku, która w razie uwzglêdnienia reklamacji podlega zwrotowi.

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, dostarczany jest w formie wydruku lub
w innej uzgodnionej przez Strony formie wraz z Rachunkiem za Okres
rozliczeniowy, którego dotyczy.

5. Dostawca us³ug dostarcza, w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia pisemnego
¿¹dania przez Abonenta, szczegó³owy wykaz Us³ug telefonicznych za Okre-
sy rozliczeniowe poprzedzaj¹ce nie wiêcej ni¿ 12 miesiêcy Okres rozlicze-
niowy, w którym z³o¿ono ¿¹danie.

Rozdzia³ IX. Zmiana Regulaminu, zawieszenie �wiadczenia
Us³ug, przed³u¿enie, rozwi¹zanie lub wyga�niêcie
Umowy Abonenckiej, zmiana Abonenta

§ 27
1. Dostawca us³ug powiadamia Abonenta na pi�mie o zmianie Umowy Abo-

nenckiej lub Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu

Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w ¿ycie. Dostawca
us³ug nie jest jednak zobowi¹zany do powiadamiania Abonenta o zmianie
Umowy Abonenckiej lub Regulaminu, je¿eli zmiana ta ograniczona jest do
wprowadzenia nowych us³ug telekomunikacyjnych, lub do zmian w za-
kresie us³ug, nie objêtych Umow¹ Abonenck¹.

2. Abonent, nie pó�niej ni¿ 14 dni przed dat¹ wskazan¹ w powiadomieniu,
o którym mowa w ust. 1, mo¿e dorêczyæ Dostawcy us³ug pisemne o�wiad-
czenie o wypowiedzeniu umowy z powodu braku akceptacji zmian Umo-
wy Abonenckiej lub Regulaminu. Brak pisemnego o�wiadczenia Abonenta
w powy¿szym terminie oznacza akceptacjê zmian.

§ 28
1. W przypadku z³o¿enia przez Abonenta o�wiadczenia o braku akceptacji

podwy¿szenia cen w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 4, b¹d� te¿ o�wiad-
czenia o braku akceptacji zmian Umowy Abonenckiej lub Regulaminu
w trybie, o którym mowa w § 27 ust. 2, Umowa Abonencka ulega rozwi¹-
zaniu ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego poprzedzaj¹cego zmianê
Cennika, Umowy Abonenckiej lub Regulaminu.

2. Z wy³¹czeniem Umów Abonenckich zawartych w ramach ofert promo-
cyjnych (Regulaminy Promocji) oraz Umów Abonenckich zawartych na
czas okre�lony, Abonent     i Dostawca us³ug uprawnieni s¹ do rozwi¹zania
Umowy Abonenckiej z zachowaniem jednomiesiêcznego okresu wypowie-
dzenia, przy czym rozwi¹zanie Umowy Abonenckiej nastêpuje w ostat-
nim dniu Okresu Rozliczeniowego, nastêpuj¹cego po Okresie Rozliczenio-
wym, w którym druga strona otrzyma³a o�wiadczenie o wypowiedzeniu
Umowy Abonenckiej w taki sposób, ¿e mog³a zapoznaæ siê z jego tre�ci¹.
O�wiadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej powinno byæ z³o¿o-
ne na pi�mie, za po�rednictwem poczty elektronicznej b¹d� w inny spo-
sób przewidziany przez Dostawcê us³ug.

3. W przypadku jednostronnego rozwi¹zania Umowy Abonenckiej przez Abo-
nenta lub przez Dostawcê us³ug z winy Abonenta przed up³ywem termi-
nu ustalonego w Umowie Abonenckiej, której zawarcie wi¹za³o siê z ulg¹
przyznan¹ Abonentowi, Abonent obowi¹zany do zap³aty kary umownej
równej warto�ci ulgi przyznanej Abonentowi.

§ 29
1. Dostawca us³ug mo¿e zawiesiæ �wiadczenie us³ug Abonentowi, albo wy-

powiedzieæ Umowê Abonenck¹ ze skutkiem natychmiastowym, je¿eli Abo-
nent:
1) opó�nia siê z zap³at¹ ca³o�ci lub czê�ci op³aty instalacyjnej, aktywa-

cyjnej, abonamentowej lub dowolnej innej op³aty okresowej lub op³a-
ty nie bêd¹cej op³at¹ okresow¹, przewidzianej Umow¹ Abonenck¹, Re-
gulaminem lub Cennikiem o co najmniej 7 dni od terminu wymagalno�ci
�wiadczenia;

2) u¿ywa Sprzêtu, niezgodnie z Regulaminem, Umow¹ Abonenck¹ lub Wa-
runkami W³a�ciwego U¿ytkowania, w szczególno�ci nara¿a na znisz-
czenie ten Sprzêt lub udostêpnia go osobom trzecim;

3) kopiuje Programy w ca³o�ci lub czê�ci w celach przekraczaj¹cych za-
kres w³asnego u¿ytku osobistego w szczególno�ci je¿eli ³¹czy siê z tym
osi¹ganie korzy�ci maj¹tkowych;

4) wykorzystuje Sprzêt zarejestrowany przez Dostawcê us³ug jako odda-
ny do u¿ywania innemu Abonentowi, utracony albo skradziony;

5) pos³uguje siê Sprzêtem nie autoryzowanym przez Dostawcê us³ug, chy-
ba ¿e prawo do pos³ugiwania siê przez Abonenta takim urz¹dzeniem
wynika z bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa;

6) u¿ywa jakichkolwiek urz¹dzeñ zak³ócaj¹cych prawid³owe funkcjono-
wanie sieci telekomunikacyjnej Dostawcy us³ug albo wykonuje jakie-
kolwiek czynno�ci zak³ócaj¹ce prawid³owe funkcjonowanie sieci tele-
komunikacyjnej Dostawcy us³ug;

7) uniemo¿liwia Przedstawicielom Dostawcy us³ug wymianê Sprzêtu w wy-
znaczonym przez Dostawcê us³ug terminie b¹d� te¿ nie umo¿liwia do-
stêpu do Sprzêtu znajduj¹cego siê w Lokalu w celu przegl¹du, pomia-
rów lub usuniêcia Usterki albo Awarii;

8) utraci tytu³ prawny do Lokalu;
9) w przypadku Us³ug internetowych � narusza postanowienia § 20.

2. Zawieszenie �wiadczenia Us³ug mo¿e nast¹piæ równie¿ na pisemny wnio-
sek Abonenta, który nie zalega z op³atami wynikaj¹cymi z Umowy Abo-
nenckiej, z wy³¹czeniem Abonentów korzystaj¹cych z Us³ug na warun-
kach ofert promocyjnych (Regulaminy Promocji). Zawieszenie �wiadczenia
Us³ug na wniosek Abonenta mo¿e nast¹piæ raz w roku na okres nie d³u¿-
szy ni¿ dwa miesi¹ce. We wniosku Abonent wskazuje termin ponownej
aktywacji Us³ug.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien byæ z³o¿ony z jednomiesiêcz-
nym wyprzedzeniem i bêdzie skutkowaæ od pocz¹tku kolejnego Okresu
Rozliczeniowego.

4. Za zawieszenie �wiadczenia Us³ug na wniosek Abonenta Dostawca us³ug
pobiera op³atê okre�lon¹ w Cenniku.

5. Z dniem zawieszenia Us³ug nastêpuje zaprzestanie ich �wiadczenia.
6. Ponowna aktywacja Us³ug, zawieszonych na podstawie ust. 1 niniejszego

paragrafu nastêpuje po ustaniu przyczyn zawieszenia, nie wcze�niej, ni¿
po uiszczeniu przez Abonenta zaleg³o�ci wobec Dostawcy us³ug.

7. W przypadku zawieszenia Us³ug na podstawie ust. 1 niniejszego paragra-
fu, za ponowne pod³¹czenie Us³ug Dostawca us³ug mo¿e pobieraæ op³atê
aktywacyjn¹ okre�lon¹ w Cenniku.

§ 30
Je¿eli w okresie 30 dni od dnia zawieszenia �wiadczenia Us³ug na podstawie
§ 29 ust. 1 nie ustan¹ przyczyny zawieszenia, Umowa Abonencka wygasa.
W okresie zawieszenia us³ugi na podstawie § 29 ust. 1 Dostawcy us³ug przy-
s³uguje prawo wezwania Abonenta do zwrotu Sprzêtu. Do zwrotu Sprzêtu
stosuje siê postanowienia § 32 ust.1 Regulaminu.

§ 31
1. Umowa  Abonencka zawarta na czas okre�lony ulega przed³u¿eniu na ko-

lejny taki sam czas okre�lony, zgodnie z ofert¹ Dostawcy us³ug, o ile Abo-
nent nie z³o¿y na pi�mie przeciwnego o�wiadczenia woli w terminie 30
dni, przed up³ywem terminu obowi¹zywania umowy na czas okre�lony.
W takim przypadku Umowa Abonencka ulega przed³u¿eniu na kolejny,
taki sam czas okre�lony na jaki zosta³a zawarta przed³u¿ana Umowa Abo-
nencka, liczony od dnia up³ywu poprzedniego okresu obowi¹zywania
Umowy Abonenckiej zawartej na czas okre�lony. W przypadku przed³u¿e-
nia Umowy Abonenckiej na czas okre�lony zasadê okre�lon¹ w ust. 2 po-
ni¿ej stosuje siê odpowiednio

2. Umowa Abonencka zawarta na czas okre�lony nie ulega przed³u¿eniu albo
mo¿e ulec przed³u¿eniu na czas nieokre�lony, o ile Abonent z³o¿y stosow-
ne o�wiadczenie woli w terminie 30 dni przed up³ywem terminu obowi¹-
zywania tej umowy. Z chwil¹ przed³u¿enia umowy na czas nieokre�lony
Abonent bêdzie zobowi¹zany do uiszczania op³aty abonamentowej w wy-
soko�ci  okre�lonej w aktualnie obowi¹zuj¹cym Cenniku Dostawcy us³ug
w czê�ci dotycz¹cej umów na czas nieokre�lony.

§ 32
1. Z chwil¹ rozwi¹zania lub wyga�niêcia Umowy Abonenckiej Abonent zo-

bowi¹zany jest do zwrotu Sprzêtu w Biurze Obs³ugi Klienta, w godzinach
jego urzêdowania, niezw³ocznie � nie pó�niej ni¿ w terminie 5 dni od dnia
rozwi¹zania lub wyga�niêcia Umowy.

2. W przypadku naruszenia postanowieñ ust.1 Dostawca Us³ug wzywa Abo-
nenta do zwrotu Sprzêtu. W przypadku niezwrócenia Sprzêtu w Biurze
Obs³ugi Klienta pomimo wezwania Abonenta do zwrotu Sprzêtu, Dostawca
us³ug za dodatkow¹ op³at¹ okre�lon¹ w Cenniku mo¿e odebraæ Sprzêt
z Lokalu.

3. W przypadku uchybienia przez Abonenta obowi¹zkowi zwrotu którego-
kolwiek elementu Sprzêtu, Abonent zobowi¹zany bêdzie do zap³aty na
rzecz Dostawcy us³ug kary umownej w wysoko�ci okre�lonej w Cenniku.
Zap³ata kary umownej nie powoduje przej�cia w³asno�ci Sprzêtu na Abo-
nenta.

4. W przypadku niezwrócenia Sprzêtu b¹d� zwrotu Sprzêtu uszkodzonego
lub zu¿ytego w stopniu nieodpowiadaj¹cym prawid³owej eksploatacji, Abo-
nent zobowi¹zany bêdzie do zap³aty kary umownej okre�lonej przez Do-
stawcê us³ug w Cenniku.

§ 33
1. Za zgod¹ Dostawcy us³ug Abonent mo¿e przenie�æ prawa i obowi¹zki wy-

nikaj¹ce z Umowy Abonenckiej na osobê posiadaj¹c¹ tytu³ prawny do
Lokalu, spe³niaj¹c¹ wymogi okre�lone w Regulaminie.

2. Dostawca us³ug mo¿e uzale¿niæ udzielenie zgody na przeniesienie praw
i obowi¹zków wynikaj¹cych z Umowy Abonenckiej w szczególno�ci od
wykonania przez Abonenta wszystkich zobowi¹zañ wobec Dostawcy us³ug.

3. Za przeniesienie praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z Umowy Abonenckiej
Dostawca us³ug mo¿e pobieraæ op³atê w wysoko�ci okre�lonej w Cenniku.

Rozdzia³ X. Odpowiedzialno�æ Dostawcy us³ug, zakres
obs³ugi serwisowej

§ 34
1. Dostawca us³ug ponosi odpowiedzialno�æ za szkody, jakie Abonent po-

niós³ w zwi¹zku z niewykonaniem lub nienale¿ytym wykonaniem Us³ug,
wy³¹cznie w zakresie okre�lonym w Regulaminie. Odpowiedzialno�æ Do-
stawcy us³ug nie obejmuje utraconych przez Abonenta korzy�ci.

2. Dostawca us³ug nie ponosi odpowiedzialno�ci za jakiekolwiek zak³óce-
nia w �wiadczeniu Us³ug wynikaj¹ce z dzia³ania Si³y wy¿szej jak równie¿
wywo³ane innymi okoliczno�ciami za które Dostawca us³ug nie ponosi
odpowiedzialno�ci.

3. Dostawca us³ug nie ponosi odpowiedzialno�ci za niedostosowanie lub
wady Urz¹dzeñ koñcowych i nie dokonuje ich napraw, regulacji lub ada-
ptacji. Dostawca us³ug nie ponosi odpowiedzialno�ci za inne zak³ócenia
w �wiadczeniu Us³ug wynikaj¹ce z dzia³ania lub zaniechania Abonenta.

4. Za dodatkowe �wiadczenia wykonane przez Dostawcê us³ug w ramach
realizacji serwisu wezwanego na wniosek Abonenta, w szczególno�ci
z przyczyn wymienionych w ust. 3 powy¿ej, oraz za nieuzasadnione we-
zwanie technika Dostawca us³ug mo¿e pobieraæ op³atê okre�lon¹ w Cen-
niku w ramach serwisów p³atnych.

§ 35
1. Abonent mo¿e zg³aszaæ problemy z korzystaniem z Us³ug oraz zasiêgaæ

informacji na temat Us³ug na infolinii Dostawcy us³ug, emailem, na stronie
internetowej Dostawcy us³ug oraz osobi�cie w Biurach Obs³ugi Klienta.

2. Lokalizacja oraz dane kontaktowe Biur Obs³ugi Klienta s¹ dostêpne na
stronie www.upc.pl.

3. Usuniêcie Usterki powinno nast¹piæ w mo¿liwie najszybszym terminie
i wed³ug kolejno�ci zg³oszenia. O ile Usterka nie jest mo¿liwa do usuniê-
cia w ci¹gu 5 dni roboczych od jej zg³oszenia Dostawca us³ug okre�li
termin jej usuniêcia i przeka¿e tê informacjê zg³aszaj¹cemu Abonento-
wi.

4. Usuniêcie Awarii powinno nast¹piæ nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 2 dni robo-
czych od momentu zg³oszenia. O ile Awaria nie jest mo¿liwa do usuniê-
cia w ci¹gu 2 dni roboczych od jej zg³oszenia, Dostawca us³ug okre�li
termin jej usuniêcia i przeka¿e tê informacjê zg³aszaj¹cemu Abonento-
wi.

5. Dostawca us³ug nie odpowiada za Usterki lub Awarie wynikaj¹ce ze z³e-
go stanu technicznego Urz¹dzeñ koñcowych.

6. Abonent zobowi¹zany jest umo¿liwiæ upowa¿nionym Przedstawicielom
Dostawcy us³ug dostêp do Sprzêtu znajduj¹cego siê w Lokalu w celu
przegl¹du, pomiarów oraz usuwania Usterek i Awarii w godzinach od 7
do 22. Podczas dokonywania powy¿szych czynno�ci w Lokalu musi byæ
obecny Abonent lub upowa¿niona przez niego pe³noletnia osoba.

7. Je¿eli istnieje uzasadnione podejrzenie, ¿e Usterka lub Awaria spowodo-
wana jest uszkodzeniem lub wad¹ Sprzêtu, Abonent zobowi¹zany jest
dostarczyæ wadliwy Sprzêt do Biura Obs³ugi Klienta oraz udzieliæ wszel-
kich informacji ¿¹danych przez Dostawcê us³ug.

8. Naprawa lub wymiana Sprzêtu nastêpuje:
1) nieodp³atnie, w przypadku ujawnienia siê w trakcie eksploatacji ukry-

tych wad, wynikaj¹cych z przyczyn tkwi¹cych w Sprzêcie,
2) odp³atnie, w przypadku utraty Sprzêtu lub uszkodzeñ bêd¹cych na-

stêpstwem u¿ywania Sprzêtu niezgodnie z Umow¹ Abonenck¹, Regu-
laminem, Warunkami W³a�ciwego U¿ytkowania, instrukcj¹ lub prze-
znaczeniem Sprzêtu, za zap³at¹:
a) kosztów naprawy, je�li uszkodzenia daj¹ siê usun¹æ,
b) op³aty za wymianê Sprzêtu zgodnie z Cennikiem Dostawcy Us³ug,

je�li Sprzêt zosta³ utracony lub je¿eli uszkodzenia nie daj¹ siê usu-
n¹æ.

9. Wymiana Sprzêtu nastêpuje po dostarczeniu przez Abonenta do Biura
Obs³ugi Klienta Sprzêtu wadliwego, uszkodzonego lub zniszczonego,
wzglêdnie kopii protoko³u zg³oszenia kradzie¿y Sprzêtu w³a�ciwemu or-
ganowi �cigania.

10. Za konsultacjê techniczne i pod³¹czenie Urz¹dzeñ Koñcowych na wnio-
sek Abonenta Dostawca Us³ug mo¿e pobieraæ op³atê okre�lon¹ w Cen-
niku.

§ 36
1. Za ka¿dy dzieñ przerwy w �wiadczeniu Us³ugi telefonicznej trwaj¹cej

d³u¿ej ni¿ 12 godzin, Abonentowi przys³uguje zwrot 1/30 Abonamentu
za �wiadczenie Us³ugi telefonicznej.

2. Za okres przerwy w �wiadczeniu innej Us³ugi wynikaj¹cy z Awarii trwaj¹-
cej d³u¿ej ni¿ 36 godzin Abonentowi przys³uguje prawo obni¿enia op³aty
abonamentowej w wysoko�ci 1/30 za ka¿dy dzieñ braku sygna³u.

3. W sytuacji okre�lonej w ust. 1 i 2 Abonentowi przys³uguje dodatkowo
kara umowna w wysoko�ci 1/30 op³aty abonamentowej za ka¿dy dzieñ
przerwy.

4. Do okresu, za który obni¿a siê abonament oraz za który Abonentowi przy-
s³uguje kara umowna, nie wlicza siê czasu, w którym usuniêcie Awarii nie
by³o mo¿liwe z przyczyn le¿¹cych po stronie Abonenta, jak równie¿ przerw,
o których mowa w § 37.

5. Obni¿enie abonamentu oraz wyp³ata kary umownej nastêpuje na pod-
stawie reklamacji z³o¿onej przez Abonenta w trybie okre�lonym w Roz-
dziale XI Regulaminu.

6. Terminy okre�lone w niniejszym paragrafie liczone s¹ od momentu zg³o-
szenia Awarii przez Abonenta.

§ 37
Krótkotrwa³e, nie trwaj¹ce zwykle d³u¿ej ni¿ 36 godzin w miesi¹cu, przerwy
w mo¿liwo�ci korzystania z Us³ug zwi¹zane z prowadzonymi przez Dostawcê
us³ug niezbêdnymi pracami konserwacyjnymi Sprzêtu lub innymi uzasadnio-
nymi przyczynami, nie stanowi¹ naruszenia Umowy Abonenckiej.

Rozdzia³ XI. Tryb postêpowania reklamacyjnego
§ 38

1. Abonenci mog¹ sk³adaæ reklamacje dotycz¹ce niedotrzymania z winy
Dostawcy us³ug okre�lonego w Umowie Abonenckiej terminu rozpoczê-
cia �wiadczenia Us³ug, niewykonania lub nienale¿ytego wykonania Us³ug
lub nieprawid³owego obliczenia nale¿no�ci z tytu³u ich �wiadczenia. Zg³o-
szenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowi¹zku zap³aty Ra-
chunku.

2. Reklamacja powinna zawieraæ:
1) imiê i nazwisko albo nazwê oraz adres zamieszkania albo siedziby Abo-

nenta;
2) okre�lenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
3) przedstawienie okoliczno�ci uzasadniaj¹cych reklamacjê;
4) numer ewidencyjny nadany Abonentowi przez Dostawcê us³ug lub ad-

res Lokalu;
5) datê zawarcia umowy i okre�lony w niej termin rozpoczêcia �wiadcze-

nia Us³ug � w przypadku reklamacji dotycz¹cej niedotrzymania z winy
Dostawcy us³ug okre�lonego w Umowie Abonenckiej terminu rozpo-
czêcia �wiadczenia tych Us³ug;

6) wysoko�æ kwoty odszkodowania lub innej nale¿no�ci � w przypadku
gdy Abonent ¿¹da ich wyp³aty;

7) numer konta bankowego lub adres w³a�ciwy do wyp³aty odszkodowa-
nia lub innej nale¿no�ci albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przy-
sz³ych p³atno�ci - w przypadku gdy Abonent ¿¹da wyp³aty odszkodo-
wania lub innej nale¿no�ci;

8) podpis Abonenta � w przypadku reklamacji z³o¿onej w formie pisemnej.
3. W przypadku, gdy z³o¿ona reklamacja nie spe³nia warunków okre�lonych

w ust. 2 pkt 1-5, 7 lub 8, Dostawca us³ug, o ile uzna, ¿e jest to konieczne
do prawid³owego rozpatrzenia reklamacji, niezw³ocznie wzywa reklamu-
j¹cego do jej uzupe³nienia, okre�laj¹c termin, nie krótszy ni¿ 7 dni, i zakres
tego uzupe³nienia, z pouczeniem, ¿e nieuzupe³nienie reklamacji w okre-
�lonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
Po bezskutecznym up³ywie wyznaczonego terminu, reklamacjê pozosta-
wia siê bez rozpoznania.

§ 39
1. Reklamacja mo¿e byæ z³o¿ona w ka¿dym Biurze Obs³ugi Klienta.
2. Reklamacja mo¿e byæ z³o¿ona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do pro-

toko³u sporz¹dzonego przez Przedstawiciela Dostawcy us³ug w Biurze Ob-
s³ugi Klienta, a tak¿e przy wykorzystaniu innych �rodków porozumiewa-
nia siê na odleg³o�æ, w tym drog¹ elektroniczn¹, o ile nie stoj¹ temu na
przeszkodzie techniczne mo¿liwo�ci.

§ 40
1. Reklamacja mo¿e byæ z³o¿ona w terminie 12 miesiêcy od ostatniego dnia

Okresu Rozliczeniowego, w którym zakoñczy³a siê przerwa w �wiadczeniu
us³ugi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym us³uga zosta³a nienale-
¿ycie wykonana lub mia³a byæ wykonana, lub od dnia dorêczenia Rachun-
ku zawieraj¹cego nieprawid³owe obliczenie nale¿no�ci z tytu³u �wiadcze-
nia Us³ugi.

2. Reklamacjê z³o¿on¹ po up³ywie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozo-
stawia siê bez rozpoznania, o czym jednostka Dostawcy us³ug rozpatruj¹-
ca reklamacjê niezw³ocznie powiadamia reklamuj¹cego.

3. Dostawca us³ug udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamacjê
w terminie 30 dni od dnia jej z³o¿enia.

4. Po wyczerpaniu postêpowania reklamacyjnego Abonent mo¿e skierowaæ
sprawê na drogê postêpowania przed s¹dem powszechnym. W przypadku,
gdy reklamuj¹cym jest osoba fizyczna, która zawar³a Umowê Abonenck¹
w celu niezwi¹zanym bezpo�rednio z jej dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ lub
zawodow¹, ma ona prawo dochodzenia roszczeñ w postêpowaniach me-
diacyjnym lub przed s¹dem polubownym, o których mowa w art. 109
i 110 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

Rozdzia³ XII. Postanowienia przej�ciowe i koñcowe

§ 41
1. W trakcie trwania Umowy Abonenckiej Abonent obowi¹zany jest do pi-

semnego powiadomienia Dostawcy us³ug o ka¿dej zmianie adresu lub in-
nych danych identyfikuj¹cych Abonenta zawartych w Umowie Abonenc-
kiej w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian. W przypadku
niedope³nienia przez Abonenta tego obowi¹zku wszelka korespondencja
kierowana do Abonenta pod dotychczasowy adres lub zawieraj¹ca do-
tychczasowe dane bêdzie uznana za skutecznie dorêczon¹.

2. Wszelkie pisemne o�wiadczenia lub wezwania wys³ane na adres drugiej
strony listem poleconym a nie odebrane przez tê stronê, uznaje siê za
dorêczone po up³ywie 14 dni od dnia awizowania listu u adresata.

3. Abonent nie bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ obowi¹zany jest z wyprzedzeniem co
najmniej 30 dni do pisemnego powiadomienia Dostawcy us³ug o maj¹-
cym nast¹piæ rozwi¹zaniu, likwidacji, upad³o�ci, przekszta³ceniu formy
prawnej, podziale, po³¹czeniu lub innym zdarzeniu mog¹cym mieæ wp³yw
na byt prawny Abonenta.

§ 42
1. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków wynikaj¹cych z Umowy Abonenc-

kiej, Dostawca us³ug mo¿e wspó³pracowaæ z osobami trzecimi, w szcze-
gólno�ci powierzaæ wykonywanie Umowy Abonenckiej innym Dostaw-
com us³ug, na co Abonent wyra¿a zgodê.

2. Abonent nie mo¿e bez zgody Dostawcy us³ug przekazaæ praw i obowi¹z-
ków wynikaj¹cych z Umowy Abonenckiej na inn¹ osobê.

3. Abonent wyra¿a zgodê na rejestrowanie rozmów telefonicznych prowa-
dzonych przez niego z Biurem Obs³ugi Klienta w celu utrwalenia jego wnio-
sków oraz o�wiadczeñ.

§ 43
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mieæ bêd¹

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo Telekomunika-
cyjne i przepisów wykonawczych.

2. Do spraw wszczêtych i nie zakoñczonych przed wej�ciem w ¿ycie Regula-
minu stosuje siê postanowienia Regulaminu.

3. Regulamin zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ Zarz¹du UPC Polska Sp. z o.o.
z dnia 1 grudnia 2005 roku.


