REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
PRZEZ SQS POLSKA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH („REGULAMIN”)
§ 1. Definicje
1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384 §1 i nast. kodeksu cywilnego oraz
odpowiednich przepisów regulujących działalność w zakresie telekomunikacji i określa podstawowe zasady
świadczenia przez SQS Polska z siedzibą w Krakowie usług telekomunikacyjnych.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie, Cenniku oraz Umowie wyrażenia, w liczbie pojedynczej lub
mnogiej, oznaczają:
Abonent – osoba, która zawarła Umowę z Operatorem;
Aktywacja - rozpoczęcie przez Operatora świadczenia Usługi;
Awaria - przerwa w świadczeniu Usługi lub istotne obniżenie jakości świadczenia Usługi, która trwa
nieprzerwanie dłużej niż 1 godzinę, z wyłączeniem przerw spowodowanych:
- siłą wyższą,
- niedziałaniem lub nieprawidłowym działaniem sieci telekomunikacyjnej innego operatora,
- prowadzeniem Prac Serwisowych,
- przyczynami leżącymi po stronie Abonenta lub osoby trzeciej,
- innymi przyczynami, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności,
- powstałych na skutek zawieszenia Usługi;
Cennik - wykaz Usług świadczonych przez Operatora wraz z zestawieniem wysokości opłat za te usługi.
Czas Reakcji Na Awarię – okres pomiędzy zgłoszeniem Awarii przez Abonenta, a rozpoczęciem prac w
celu jej usunięcia;
Czas Usunięcia Awarii – okres pomiędzy zgłoszeniem przez Abonenta Awarii, a usunięciem Awarii, Czas
Usunięcia Awarii dotyczy wyłącznie Awarii zgłoszonych przez Abonenta;
Instalacja - czynności podejmowane przez Operatora mające na celu rozpoczęcie świadczenia Usługi;
Kaucja - kwota środków pieniężnych wnoszona przez Abonenta na pisemne żądanie Operatora tytułem
zabezpieczenia należności na rzecz Operatora, przy zawieraniu Umowy lub później w przypadku zaprzestania
wnoszenia przez Abonenta Opłat, wnoszenia ich w niepełnej kwocie lub z opóźnieniem. Kaucja nie jest
przedpłatą ani zaliczką na poczet przyszłych należności Operatora. Kwota Kaucji nie może przekroczyć 3
krotności średniej Opłaty wyliczonej z całego okresu korzystania Abonenta z Usług, a jeżeli jest pobierana
przy zawarciu Umowy - 3 krotności Opłaty Abonamentowej, a jeżeli za Usługę nie jest pobierana Opłata
Abonamentowa kwoty 10 000 zł.
Lokalizacja - nieruchomość lub jej część (budynek lub lokal), w której Abonent korzysta z Usługi,
postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Lokalizacji stosuje się odpowiednio również do
nieruchomości lub jej części, nie będącej Lokalizacją, w której zgodnie z Umową jest instalowane Urządzenie
Operatora;
Obsługa Serwisowa - działania przedstawicieli Operatora niezbędne dla zapewnienia prawidłowego
działania Usługi;
Okres Rozliczeniowy - okres jednego miesiąca kalendarzowego, za który dokonywane są rozliczenia
należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczonych Usług, chyba że Umowa stanowi inaczej. Jeżeli
świadczenie Usługi rozpocznie się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to pierwszy Okres Rozliczeniowy
będzie obejmował okres od dnia Aktywacji Usługi do ostatniego dnia tego miesiąca kalendarzowego, w
którym dokonano Aktywacji Usługi albo do ostatniego dnia następnego miesiąca kalendarzowego - według
wyboru Operatora;
Operator – SQS Polska Szymon Wysokiński, ul Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków.
Opłaty – wynagrodzenie należne Operatorowi za świadczone przez niego Usługi lub inne świadczenia
wykonywane przez niego na rzecz Abonenta, ustalane w Cenniku Operatora, Umowie lub Regulaminie;
Opłata Abonamentowa – ryczałtowa opłata za dostęp do Usługi lub Sieci, ustalana w Umowie lub Cenniku,
ponoszona przez Abonenta w Okresach Rozliczeniowych w trakcie obowiązywania Umowy, na Opłatę
Abonamentową mogą składać się także stałe, miesięczne, zryczałtowane opłaty za niektóre Usługi np.
Minimalna Deklarowana Kwota lub opłata za Pakiet Darmowych Minut. Za zmianę Opłaty Abonamentowej
pobiera się opłatę według Cennika.
Podstawa Rozliczenia Kar:
w przypadku pobierania Opłaty Abonamentowej - jedna Opłata Abonamentowa netto za Usługę, co do
której wystąpiła Awaria, świadczoną w danej Lokalizacji w Okresie Rozliczeniowym, w którym nastąpiła
Awaria,
w przypadku jeżeli za daną Usługę nie jest pobierana Opłata Abonamentowa - średnia Opłata netto za
Usługę świadczoną w danej Lokalizacji za jeden Okres Rozliczeniowy, wyliczona z trzech Okresów
Rozliczeniowych poprzedzających wystąpienie Awarii, a jeżeli Abonent korzysta z Usługi krócej niż trzy
miesiące – średnia Opłata netto za jeden Okres Rozliczeniowy obliczona z uwzględnieniem całego okresu
korzystania z Usługi przez Abonenta poprzedzającego wystąpienie Awarii.
Prace Serwisowe – prace konserwacyjne i modernizacyjne w Sieci, które mogą skutkować przerwami w
świadczeniu Usług, przy czym przerwy w świadczeniu Usługi spowodowane Pracami Serwisowymi, nawet
jeśli by wystąpiły w czasie usuwania Awarii, nie będą uwzględniane przy obliczaniu parametrów
gwarantowanych Warunkami Świadczenia Usługi (SLA) lub czasu usunięcia Awarii; o Pracach Serwisowych
Operator będzie informował telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez
komunikat na swojej stronie internetowej z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem;
Przedstawiciel Operatora - osoba działająca w imieniu i na rzecz Operatora, uprawniona do działania w
zakresie wskazanym w odpowiednim pisemnym upoważnieniu wystawionym przez Operatora;
Sieć – urządzenia, łącza i inne elementy tworzące infrastrukturę telekomunikacyjną i techniczną Operatora
lub innych operatorów, dzięki której Operator świadczy Usługi;
Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, któremu nie można zapobiec przy zachowaniu należytej staranności
(np. klęska żywiołowa, działanie sił przyrody, wojna, rozruchy, działanie władz,);
Umowa - umowa o świadczenie Usług zawarta na piśmie pomiędzy Abonentem i Operatorem;
Urządzenie Operatora- urządzenie Operatora udostępnione przez niego Abonentowi w celu korzystania z
Usług, zapewniające dostęp do Usług. Urządzenie Operatora stanowi własność Operatora (przez własność w
niniejszym Regulaminie i Umowie należy rozumieć także każdy inny tytuł prawny uprawniający Operatora
do korzystania lub dysponowania Urządzeniami Operatora) przez cały okres obowiązywania Umowy.
Urządzenie Abonenta - urządzenie Abonenta podłączane do Urządzenia Operatora lub jakiejkolwiek części
Sieci.
Usługi/Usługa – świadczone/a na podstawie Umowy przez Operatora usługi/a telekomunikacyjne/a oraz inne
usługi, do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin;
Ulga – przyznana Abonentowi przy zawieraniu Umowy ulga, w postaci obniżenia lub zwolnienia z Opłat,
która może zostać pobrana przez Operatora od Abonenta, w przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy
przez Abonenta lub przez Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta, w szczególności winy
Abonenta, przed upływem okresu na jaki pierwotnie została zawarta Umowa lub innego terminu ustalonego w
Umowie;
Warunki Świadczenia Usługi (SLA) – dokument zawierający parametry jakościowe Usług oraz zasady
naliczania lub wysokość lub zakres kar umownych z tytułu niedotrzymania tych parametrów.
§ 2. Zakres Regulaminu
1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Operatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Postanowienia Umowy i jej załączników innych niż Regulamin, sprzeczne z Regulaminem, mają
pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
3. Postanowienia regulaminów szczegółowych sprzeczne z niniejszym Regulaminem mają pierwszeństwo
przed postanowieniami Regulaminu.
§ 3. Zakres świadczonych Usług
1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Operator świadczy:
a. usługi transmisji danych,
b. Usługi Telefonii Internetowej VoIP,
c. usługi telefoniczne,
d. usługi dostępu do sieci Internet,
e. inne Usługi, o ile zgodnie z postanowieniami Umowy stosuje się do nich Regulamin.
2. Operator świadczy Usługi na terenie objętym zakresem jego działania. Zakres Usług świadczonych przez
Operatora na poszczególnych obszarach może być zróżnicowany w zależności od możliwości technicznych i
organizacyjnych Operatora.
3. Szczegółowy zakres Usług świadczonych przez Operatora na rzecz Abonenta określa każdorazowo Umowa.
Integralną częścią Umowy jest Regulamin i Cennik.
4. Przedstawiciele Operatora mogą świadczyć Abonentowi za dodatkową opłatą pomoc techniczną przy
skonfigurowaniu Urządzenia Abonenta oraz sprawdzeniu jego funkcjonowania.
5. Operator zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usług w przypadkach, gdy:

a. nie istnieją odpowiednie warunki techniczne lub organizacyjne do ich świadczenia,
b. wnioskujący o zawarcie Umowy lub Abonent nie przedstawił Operatorowi wymaganych przez niego
dokumentów,
c. wnioskujący o zawarcie Umowy lub Abonent zalega lub zalegał z opłatami na rzecz Operatora z tytułu
świadczonych na jego rzecz Usług,
d. wnioskujący o zawarcie Umowy lub Abonent nie ma odpowiedniej wiarygodności płatniczej,
e. wnioskujący o zawarcie Umowy lub Abonent narusza w inny sposób postanowienia umów zawartych z
Operatorem.
f. proponowany przez wnioskującego o zawarcie Umowy zakres korzystania z Sieci może uniemożliwić lub
znacznie utrudnić zapewnienie odpowiedniego standardu Usług świadczonych za pomocą Sieci innym
odbiorcom usług.
§ 4. Umowa
1. W Umowie ustala się między innymi Usługę świadczoną Abonentowi przez Operatora, Lokalizację, okres
obowiązywania Umowy oraz zasady naliczania lub wysokość należnych Operatorowi Opłat.
2. Przez zawarcie Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na zasadach określonych w
Umowie, Regulaminie, Cenniku, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy,
Regulaminu, Cennika, w szczególności do terminowego uiszczania Opłat za Usługi.
3. Umowa może być zawarta z podmiotem, który poda aktualne dane niezbędne do zawarcia Umowy oraz
okaże oryginały lub poświadczone kopie dokumentów stwierdzających te dane. Kopie okazanych
dokumentów mogą stanowić załączniki do Umowy.
4. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Operatora o wszelkich zmianach dotyczących
jego statusu prawnego oraz zmianie danych, których ujawnienie wymagane jest przy zawarciu Umowy. W
przypadku niedopełniania tego obowiązku wszelką korespondencję nadaną przez Operatora na
dotychczasowy adres lub zawierającą dotychczasowe dane uważa się za prawidłowo doręczoną.
5. Operator może uzależnić zawarcie Umowy, dalsze świadczenie Usług lub ponowną aktywację Usługi od
wpłacenia przez Abonenta odpowiedniej Kaucji. Operator ma prawo potrącić swoją wymagalną
wierzytelność z tytułu Umowy z kwoty Kaucji i w każdym czasie może żądać uzupełnienia Kaucji do
pierwotnej wysokości, jeżeli Kaucja uległa zmniejszeniu. Jeżeli nie zachodzą przesłanki do potrącenia,
Operator zwróci niezwłocznie Abonentowi nominalną kwotę Kaucji w przypadku rozwiązania lub
wygaśnięcia Umowy.
6. Wnioskujący o zawarcie Umowy dotyczącej świadczenia Usługi obowiązany jest przedstawić Operatorowi
dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z Lokalizacji. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie
po utracie tytułu prawnego do Lokalizacji do pisemnego powiadomienia Operatora o tym fakcie.
7. W przypadku posiadania przez Abonenta tytułu prawnego do Lokalizacji innego niż prawo własności,
prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze prawo do lokalu, przyłączenie pojedynczego zakończenia
Sieci wymaga przedstawienia przez niego pisemnej zgody odpowiednio właściciela, użytkownika
wieczystego nieruchomości lub członka spółdzielni mieszkaniowej.
8. Skutki złożenia przez Abonenta w Umowie nieprawdziwych oświadczeń, podania błędnych lub
nieprawdziwych danych obciążają Abonenta. Abonent zobowiązuje się do bieżącego informowania Operatora
o zmianach swojego adresu oraz danych osób wyznaczonych w Umowie do kontaktu z Operatorem.
Odpowiedzialność Operatora za szkody Abonenta, spowodowane brakiem możliwości skontaktowania się z
Abonentem lub wyznaczoną przez niego osobą, jest wyłączona.
9. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Operatora o rozwiązaniu, odstąpieniu lub
wygaśnięciu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z innym operatorem lub o
przerwaniu przez takiego operatora świadczenia usług telekomunikacyjnych z innych przyczyn, jeżeli będzie
mogło to mieć jakikolwiek wpływ na świadczenie przez Operatora Usługi. Abonent jest zobowiązany do
ponoszenia na rzecz Operatora Opłat Abonamentowych, także w przypadku braku możliwości świadczenia
Usług przez Operatora z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
10. Abonent nie jest uprawniony do udostępniania Usługi osobom trzecim. Abonent zobowiązuje się do nie
wykorzystywania Usługi w celu dostarczania, udostępniania lub świadczenia usług telekomunikacyjnych
chyba, że Operator wyrazi na to uprzednią zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.
Abonent za uprzednią zgodą Operatora wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności ma prawo do
przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
11. Zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie Umowy lub odstąpienie od niej wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Dla uniknięcia wątpliwości, wymagane jest aby oświadczenie o wypowiedzeniu
Umowy przez Abonenta, jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od niej było własnoręcznie i czytelnie podpisane
przez Abonenta lub osobę przez Abonenta umocowaną (w takim wypadku do oświadczenia należy dołączyć
pełnomocnictwo, chyba że znajduje się ono już w posiadaniu Operatora).
12. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony lub określony wskazany w Umowie.
13. Umowa zawarta na czas określony ulega po upływie okresu, na jaki została zawarta, automatycznemu
przedłużeniu (tj. bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności przez strony Umowy) na czas
nieokreślony, chyba że Abonent na co najmniej 30 dni przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy
wystosuje do Operatora pisemne oświadczenie o woli rozwiązania Umowy z chwilą upływu okresu na jaki
została zawarta.
14. Każda ze stron może rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem, z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Za dzień
dokonania wypowiedzenia przyjmuje się dzień doręczenia wypowiedzenia drugiej Stronie. W okresie
wypowiedzenia Usługa świadczona jest na warunkach wskazanych w Umowie do daty jej rozwiązania.
15. Operator może wypowiedzieć lub zmienić Umowę w sposób powodujący ograniczenie zakresu
świadczonej Usługi ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
a. jeżeli Operator utraci uprawnienia niezbędne do świadczenia Usługi lub zostaną one ograniczone,
b. rozpoczęcie, dalsze świadczenie Usługi przez Operatora lub zapewnienie jakości Usługi zgodnej z Umową,
obowiązującymi przepisami lub standardami stosowanej technologii nie będzie możliwe z innych względów,
w szczególności technicznych lub organizacyjnych;
c. przerwania lub zawieszenia świadczenia usług telekomunikacyjnych świadczonych przez inne podmioty,
jeżeli będzie to miało wpływ na świadczenie Usługi przez Operatora;
d. powzięcia przez Operatora wiadomości o utracie przez Abonenta tytułu prawnego do Lokalizacji,
e. zawieszenia świadczenia Usług, gdy okres zawieszenia trwa dłużej niż 30 dni,
f. niekorzystania z Usługi, za którą nie jest pobierana Opłata Abonamentowa przez okres 2 (dwóch) pełnych
Okresów Rozliczeniowych,
g. zalegania przez Abonenta wobec Operatora z opłatami wynikającymi z Umowy, Cennika lub Regulaminu
w całości lub w części, powyżej 30 dni od dnia, w którym upłynął termin zapłaty, takie rozwiązanie umowy
traktowane jest jako rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Abonenta - winy Abonenta,
h. utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Urządzeń Operatora, za pomocą których świadczone są Usługi, takie
rozwiązanie umowy traktowane jest jako rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Abonenta winy Abonenta,
i. używania Urządzeń Operatora przez Abonenta niezgodnie z warunkami Umowy i Regulaminu lub
ingerencji Abonenta lub osoby trzeciej w Urządzenia Operatora - takie rozwiązanie Umowy traktowane jest
jako z przyczyn leżących po stronie Abonenta – winy Abonenta i uprawnia Operatora do dochodzenia od
Abonenta naprawienia wszelkich szkód wynikłych z wymienionych działań.
j. innych niż wyżej wymienione, niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Abonenta
lub naruszenia przez niego jakiegokolwiek postanowienia Umowy lub Regulaminu, takie rozwiązanie umowy
traktowane jest jako rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Abonenta – winy Abonenta.
16. Abonent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu udzielonej
Ulgi, w przypadku:
a. gdy Operator w sposób rażący naruszy istotne postanowienia Umowy bądź Regulaminu i nie zaprzestanie
naruszania w terminie 30 dni od doręczenia mu przez Abonenta pisemnego wezwania do zaprzestania takiego
naruszenia,
b. Awaria trwać będzie w sposób ciągły ponad 14 dni, a Operator nie usunie jej w terminie 7 dni roboczych
od dnia jej zgłoszenia Operatorowi zgodnie z Umową i Regulaminem, przy czym Abonentowi przysługuje
prawo wypowiedzenia Umowy, po bezskutecznym upływie dodatkowego 7 dniowego terminu wskazanego
Operatorowi w pisemnym wezwaniu do usunięcia przyczyn Awarii. Jeżeli Awaria dotyczy tylko jednej z
Usług świadczonych przez Operatora, Abonent może wypowiedzieć Umowę jedynie w części dotyczącej tej
Usługi w Lokalizacji, której dotyczy Awaria - w pozostałym zakresie Umowa obowiązuje dalej.
17. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania niniejszej Umowy, Abonentowi nie przysługuje zwrot
jakichkolwiek uiszczonych Operatorowi Opłat.
18. Operator może żądać od Abonenta zapłaty Ulgi, jaką przyznał Abonentowi w stosunku do Opłat, w razie
jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub rozwiązania Umowy przez Operatora z przyczyn
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leżących po stronie Abonenta, w szczególności jego winy, przed okresem na jaki pierwotnie została zawarta
Umowa lub innym terminem określonym w Umowie, a Abonent jest zobowiązany taką Ulgę zapłacić
Operatorowi w wyżej wymienionym przypadku.
19. Umowa wygasa w przypadku:
a. powzięcia przez Operatora wiadomości o śmierci Abonenta albo o ustaniu bytu prawnego Abonenta nie
będącego osobą fizyczną, chyba że ustanie bytu prawnego Abonenta wiąże się z przejęciem jego praw i
obowiązków przez następcę prawnego, który przejmuje Abonenta lub powstaje w wyniku jego podziału,
b. zaprzestania prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez Operatora.
20. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub odstąpienia od niej Operator:
a. zaprzestaje świadczenia Usług;
b. ma prawo do usunięcia wszelkich danych i informacji dotyczących Abonenta uzyskanych w związku ze
świadczeniem Usług,
c. ma prawo do odinstalowania i zabrania wszystkich Urządzeń Operatora znajdujących się u Abonenta.
21. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy lub odstąpienia od niej wszystkie powstałe a jeszcze nie
wymagalne należności Operatora wobec Abonenta stają się natychmiastowo wymagalne.
22. Operator będzie gromadzić w swojej bazie i przetwarzać, w celu wykonania Umowy, dane Abonenta
zawarte w Umowie, przekazane Operatorowi przez Abonenta w trakcie wykonywania Umowy, a także dane
związane z Usługą niezbędne m.in. dla prawidłowego jej rozliczania. Abonent wyraża zgodę na
przetwarzanie tych danych przez Operatora jako administratora danych. Abonent ma prawo dostępu do treści
swoich danych i ich poprawiania.
§ 5. Instalacja Urządzeń Operatora i Aktywacja Usługi
1. Operator świadczy Abonentowi Usługi w Lokalizacji wskazanej w Umowie.
2. Abonent wyraża zgodę na instalację i eksploatację zakończenia Sieci lub Urządzeń Operatora w Lokalizacji
w sposób wskazany przez Przedstawiciela Operatora i oświadcza, że Instalacja i świadczenie Usług w
Lokalizacji nie narusza żadnych praw osób trzecich. W razie wprowadzenia przez Abonenta w błąd
Operatora, Operator będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym z
przyczyn leżących po stronie Abonenta.
3. Podczas instalacji Urządzenia Operatora w Lokalizacji powinien być obecny Abonent lub upoważniona
przez niego pełnoletnia osoba.
4. Abonent jest zobowiązany umożliwić Przedstawicielowi Operatora instalację zakończenia Sieci lub
Urządzenia Operatora w możliwie najkrótszym czasie i odpowiednio przygotować Lokalizację do takiej
instalacji. Abonent zobowiązany jest do prawidłowego przygotowania Urządzenia Abonenta oraz
zabezpieczenia znajdujących się w Urządzeniu Abonenta danych w razie zlecenia konfiguracji tego
Urządzenia Abonenta Operatorowi.
5. Abonent zapewni Przedstawicielom Operatora wstęp do Lokalizacji oraz zapewni dostęp do niezbędnych
dla przeprowadzenia instalacji pomieszczeń Abonenta. Abonent zobowiązany jest do udostępnienia
pomieszczeń, w których dokonano instalacji Urządzeń Operatora na każde wezwanie Operatora, w
szczególności w celu napraw i konserwacji Sieci lub Urządzeń Operatora i usunięcia Awarii. Operator nie
ponosi odpowiedzialności za szkody Abonenta będące następstwem przerwy w świadczeniu Usługi, której
Operator nie mógł usunąć w wyniku braku dostępu do Urządzeń Operatora lub elementów Sieci.
6. Potwierdzeniem zainstalowania i wydania Abonentowi Urządzenia Operatora jest złożenie podpisu przez
Abonenta na protokole odbioru przedłożonym przez Przedstawiciela Operatora („Protokołu
Instalacyjnego”). Podpisanie Protokołu Instalacyjnego przez Abonenta stanowi potwierdzenie, że Urządzenie
Operatora nie posiadało jawnych usterek, widocznych uszkodzeń lub wad i że działało prawidłowo w chwili
odbioru i umożliwiało korzystanie z Usług.
7. Abonent podpisuje Protokół Instalacji w dniu Instalacji Urządzeń Operatora i sprawdzeniu poprawności
działania Usługi. W przypadku nieuzasadnionego nieuczestniczenia Abonenta podczas Instalacji Usługi lub
odmowy podpisania Protokołu Instalacyjnego przez Abonenta, Operator jest uprawniony do dokonania
jednostronnie odbioru Instalacji i podpisania Protokołu Instalacyjnego, który w takim przypadku uważa się
jak za podpisany przez Abonenta.
8. Wartość wykonanych przez Operatora prac związanych z Instalacją Urządzeń Operatora oraz wartość
Urządzeń Operatora, określone zostaną w Protokole Instalacyjnym.
9. Operator rozpocznie świadczenie Usługi w terminie wskazanym w Umowie, a w przypadku braku terminu
w Umowie w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy.
10. W przypadku braku możliwości zainstalowania Urządzeń Operatora w Lokalizacji w terminach
wskazanych w Umowie, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, Strony ustalą inny termin rozpoczęcia
świadczenia Usługi. Abonentowi nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie ani inne roszczenia z tytułu
opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia Usługi przez Operatora, spowodowanego okolicznościami, o których
mowa w zdaniu 1 niniejszego ustępu.
11. Operator ma prawo uzależnienia Instalacji lub Aktywacji Usługi od:
a. złożenia Kaucji lub innego zabezpieczenia przewidzianego w Umowie;
b. dostarczenia dokumentów określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie;
c. podpisania przez Abonenta lub upoważnionego przedstawiciela Abonenta Protokołu Instalacyjnego.
12. Operator rozpoczyna naliczanie opłat związanych ze świadczeniem Usługi od dnia podpisania Protokołu
Instalacji przez Abonenta lub jednostronnego podpisania Protokołu Instalacyjnego przez Operatora, w
przypadku określonym w niniejszym Regulaminie.
13. W przypadku świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, Operator przydziela Abonentowi numer IP
będący numerem identyfikującym Urządzenie Abonenta w sieci Internet. Operator uprawniony jest do
ewentualnej zmiany adresu IP, jeśli będzie tego wymagała rekonfiguracja sieci przez Operatora w celu
zapewnienia ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu, odpowiednich parametrów technicznych tej
usługi lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa Urządzenia Abonenta.
§ 6. Urządzenia Operatora
1. W przypadku, gdy jest to niezbędne do korzystania z Usługi, Operator może udostępnić Abonentowi do
korzystania, na czas obowiązywania Umowy, Urządzenia Operatora określone w Umowie.
2. Abonent nabywa prawo do używania Urządzenia Operatora przez okres trwania Umowy wyłącznie w celu
i zakresie niezbędnym dla korzystania z Usług świadczonych przez Operatora objętych Umową.
3. Abonent jest zobowiązany do zapłaty miesięcznych opłat za korzystanie z Urządzenia Operatora zgodnie z
obowiązującym Cennikiem.
4. Abonent zobowiązuje się używać Urządzenie Operatora zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami
prawidłowej eksploatacji.
5. Udostępnione Urządzenia Operatora mogą być oznaczone trwałymi znakami widocznymi i niewidocznymi.
Zabrania się usuwania lub niszczenia tych znaków.
6. Abonent nie ma prawa dokonywania samodzielnie napraw i modernizacji Urządzeń Operatora,
polegających w szczególności na zmianie oprogramowania lub jego konfiguracji, bez uprzedniej pisemnej
pod rygorem nieważności zgody Operatora.
7. Abonent ponosi wszelkie koszty i opłaty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urządzenia
Operatora. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie warunków niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania Urządzenia Operatora, w szczególności: zasilanie energią elektryczną,
warunki klimatyczne (odpowiednia temperatura, wilgotność), zapylenie pomieszczenia. Warunki te powinny
być zgodne z dokumentacją techniczną zainstalowanych Urządzeń, którą Operator udostępni na każde
żądanie Abonenta.
8. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach w pracy,
usterkach lub uszkodzeniach Urządzenia Operatora.
9. W przypadku ujawnienia się wady fizycznej Urządzeń Operatora, naprawa lub wymiana Urządzenia
Operatora wykonywana jest przez Operatora i na jego koszt, zgodnie z warunkami i w terminach wskazanych
w gwarancji udzielonej przez producenta Urządzenia Operatora.
10. Z chwilą otrzymania Urządzenia Operatora na Abonenta przechodzi ryzyko jego przypadkowej utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia.
11. Operator ma prawo obciążyć Abonenta kosztami naprawy Urządzeń Operatora lub jeżeli naprawa okaże
się niewystarczająca – zapłatą pełnej wartości uszkodzonych (niedziałających lub nieprawidłowo
działających) Urządzeń Operatora, określoną w Protokole Instalacyjnym, w przypadku stwierdzenia, że
uszkodzenie Urządzenia Operatora powstało z przyczyn leżących po stronie Abonenta, w szczególności na
skutek:
a. samowolnego przeniesienia lub odinstalowania Urządzenia Operatora przez Abonenta, bez uprzedniej
pisemnej zgody Operatora,
b. samowolnej naprawy, modernizacji lub konserwacji Urządzeń Operatora dokonanej przez Abonenta lub na
jego zlecenie,
c. działania osób trzecich, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności,
d. zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Urządzeń Operatora przez Abonenta lub osobę trzecią, za którą
Operator nie ponosi odpowiedzialności,
e. braku niezwłocznego powiadomienia Operatora o nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub
uszkodzeniach Urządzeń Operatora,

f. nie zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia Urządzeń Operatora przed ich utratą, uszkodzeniem
lub zniszczeniem,
g. nieprawidłowego działania podłączonych Urządzeń Abonenta.
12. Abonent nie jest uprawniony do rozporządzania Urządzeniem Operatora, nie ma też prawa udostępniania
go (odpłatnie lub nieodpłatnie) osobom trzecim. Przez udostępnienie rozumie się również podłączanie do
Urządzenia Operatora, bezpośrednio lub pośrednio, urządzeń końcowych nie będących w wyłącznej
dyspozycji Abonenta. Abonent zobowiązuje się uniemożliwić dostęp osób nieupoważnionych do Urządzeń
Operatora.
13. Abonent zobowiązuje się powiadomić Operatora o zamiarze opuszczenia Lokalizacji, gdzie zainstalowane
jest Urządzenie Operatora, co najmniej na 7 dni przed terminem jej opuszczenia.
14. W przypadku wygaśnięcia, w tym rozwiązania Umowy lub zawieszenia przez Operatora w całości
świadczenia Usług na rzecz Abonenta, Abonent zobowiązany jest zwrócić Operatorowi Urządzenie Operatora
w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty wygaśnięcia Umowy lub zawieszenia Usług. Abonent zobowiązuje
się także udostępnić w wyżej wskazanym terminie Operatorowi lub osobie przez niego wskazanej Lokalizację
w celu odinstalowania i zabrania Urządzenia Operatora.
15. W przypadku braku zwrotu przez Abonenta Urządzenia Operatora w terminie wskazanym w ustępie
poprzedzającym lub zwrotu tego urządzenia w stanie gorszym niż wynikałoby to z jego normalnego zużycia
w wyniku prawidłowej eksploatacji, Abonent zobowiązany będzie do zapłaty Operatorowi pełnej wartości
tego Urządzenia Operatora, określonej w Protokole Instalacyjnym.
16. Abonent jest zobowiązany, na każde żądanie Operatora, do udostępnienia Lokalizacji przedstawicielom
Operatora w zakresie niezbędnym do zainstalowania, serwisu, konserwacji i kontroli infrastruktury
telekomunikacyjnej, w szczególności Urządzeń Operatora oraz wykonywania innych czynności niezbędnych
do prawidłowego świadczenia przez Operatora Usługi oraz kontroli poprawności działania Urządzenia
Operatora. Abonent jest zobowiązany, na każde żądanie Operatora, umożliwić Operatorowi dostęp do
Urządzeń Operatora.
17. Abonent powinien korzystać z Usług świadczonych przez Operatora i Urządzeń Operatora w sposób
niepowodujący zakłóceń w działaniu Sieci Operatora, a w szczególności nie powinien dołączać do sieci
urządzeń niespełniających wymogów wynikających z obowiązującego prawa lub dołączać urządzeń do Sieci
w punktach nie będących jej zakończeniami.
§ 7. Numer abonencki
(anulowano)
§ 8. Zobowiązania Abonenta
1. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu.
2. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania Opłat na rzecz Operatora określonych w Umowie,
Regulaminie i Cenniku.
3. Abonent zobowiązany jest umożliwić Przedstawicielom Operatora dostęp do Lokalizacji i Urządzeń
Operatora w celu usunięcia Awarii.
4. Abonent zobowiązany jest do:
a. używania sprzętu zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
b. nie podejmowania działań powodujących zawieszenie lub blokowanie jakichkolwiek urządzeń innych
użytkowników sieci Operatora lub sieci Internet,
c. nie stosowania nielegalnych lub naruszających prawa osób trzecich danych i programów komputerowych,
d. nie umieszczania w Sieci lub w sieci Internet informacji niezgodnych z prawem lub naruszających prawa
osób trzecich,
e. nie podejmowania działań niezgodnych z "netykietą" - czyli zbiorem zasad kultury obowiązującej w sieci
Internet, a zwłaszcza polegających na udostępnianiu w sieci nielegalnych informacji, używaniu obelżywego
lub budzącego uzasadnione zastrzeżenia języka (zarówno w korespondencji publicznej jak i prywatnej),
nadawaniu wiadomości, które mogą spowodować utratę wyników pracy u odbiorców, wysyłaniu tzw. "listów
łańcuszkowych", "broadcastów", przechwytywaniu danych innych użytkowników sieci Operatora i sieci
Internet, ingerowaniu w ich sprzęt i oprogramowanie bez ich zgody, rozsyłaniu wirusów komputerowych oraz
wszelkich innych działań, które mogą spowodować "przepełnienie" sieci Operatora lub w inny sposób
zakłócać korzystanie przez innych użytkowników z sieci Operatora lub Internetu,
f. nie zamieszczania bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Operatora (na serwerach
Operatora) materiałów reklamowych i informacji komercyjnych, przez które uważa się materiały i
informacje, których umieszczenie może przynieść przychód właścicielowi lub użytkownikowi strony
internetowej lub innej osobie,
g. nie podłączenia do Sieci lub do sieci Internet nieautoryzowanego modemu lub Urządzenia Abonenta albo
udostępnienie Usługi osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Operatora. W
przypadku naruszenia tego postanowienia, Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Operatora
kary umownej w wysokości 6-krotnej Opłaty Abonamentowej za każdy rozpoczęty miesiąc trwania takiego
podłączenia, w terminie 7 dni od wezwania go do uiszczenia takiej kary.
h. nie dokonywania prób wejścia do zasobów informatycznych lub danych będących w posiadaniu innych
osób bez ich zgody,
i. nie powodowania w jakikolwiek sposób zakłóceń w działaniu Sieci lub sieci Internet,
j. nie podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić infrastrukturę sieciową Operatora lub
zakłócić poprawne funkcjonowanie systemu Operatora służącego udostępnieniu i monitorowaniu Usługi oraz
Sieci. W przypadku ingerencji Abonenta w urządzenia końcowe lub sieć, koszty doprowadzenia urządzenia
do stanu pierwotnego ponosi Abonent. Dotyczy to również sytuacji, w której samoistnie lub na skutek
działania Abonenta zmienione zostały ustawienia Urządzenia Abonenta w sposób uniemożliwiający
komunikację Urządzenia Abonenta z Internetem lub Siecią.
k. nie korzystania z Usługi, w innym miejscu niż Lokalizacja, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem
nieważności zgody Operatora.
l. nie podejmowania wszelkich innych działań mających negatywne konsekwencje dla Operatora lub innych
użytkowników Sieci lub sieci Internet.
5. Korzystając z Usługi, Abonent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i praw osób trzecich,
wiążących się z tą czynnością. W przypadku naruszania przepisów prawa, postanowień Umowy lub
Regulaminu przez Abonenta, Operator ma prawo zaprzestać świadczenia Abonentowi Usług (odłączyć
Abonenta od Sieci) oraz rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu
Abonenta do zaniechania naruszeń.
6. Abonent przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stosowania przez niego urządzeń niespełniających
wymogów stawianych przez Operatora, Operator nie będzie ponosił odpowiedzialności za niepoprawne
funkcjonowanie Usługi.
7. Abonent od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy zobowiązany jest zaprzestać korzystania z urządzeń
końcowych, adresów IP, numerów abonenckich bądź innych identyfikatorów przyznanych Abonentowi przez
Operatora lub infrastruktury telekomunikacyjnej Operatora.
§ 9. Opłaty za Usługi
1. Wysokość Opłat pobieranych przez Operatora za świadczone Usługi określona jest w Umowie i aktualnym
Cenniku, obowiązującym w chwili wykonywania Usługi.
2. Operator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Cennika w każdym czasie. W przypadku
podwyższenia cen Operator powiadomi Abonenta o terminie wprowadzenia zmian do Cennika na piśmie, z
wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego. W przypadku braku akceptacji podwyższenia
cen Abonentowi przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia Umowy w terminie 14 od daty otrzymania
powiadomienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego. Brak pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia Abonenta o wypowiedzeniu
Umowy w powyższym terminie oznacza akceptację podwyższenia cen. W razie wypowiedzenia Umowy z
przyczyn określonych powyżej, Operatorowi nie będzie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze z tytułu
rozwiązania Umowy przed terminem na jaki została zawarta, za wyjątkiem roszczenia o zapłatę Ulgi.
3. Abonent zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Operatora Opłat za Usługi, zgodnie z Umową,
Regulaminem i Cennikiem. Naliczanie Opłat odbywać się będzie w Okresach Rozliczeniowych.
4. Abonent zobowiązuje się do uiszczania z góry Opłat Abonamentowych, za świadczone przez Operatora na
rzecz Abonenta Usługi według obowiązującego Cennika. Naliczanie Opłat Abonamentowych, odbywać się
będzie w Okresach Rozliczeniowych poprzedzających Okresy Rozliczeniowe, za które należne są Opłaty
Abonamentowe.
5. Każda zmiana parametrów lub zakresu Usługi wymaga zmiany Umowy. W przypadku zawnioskowania
Abonenta o dokonanie zmiany parametrów Usługi, zmiana taka oraz naliczanie Opłat właściwych dla
zmienionej Usługi rozpocznie się od początku Okresu Rozliczeniowego następującego po okresie, w którym
została dokonana zmiana Umowy w tym zakresie.
6. Każda zmiana Opłaty Abonamentowej wymaga zmiany Umowy. W przypadku zawnioskowania Abonenta
o dokonanie zmiany Opłaty Abonamentowej, w szczególności na skutek zmiany Usługi, Pakietu Darmowych
Minut lub Minimalnej Deklarowanej Kwoty, przedmiotowa zmiana i naliczanie zmienionej Opłaty
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Abonamentowej rozpocznie się od początku Okresu Rozliczeniowego następującego po okresie, w którym
została dokona odpowiednia zmiana Umowy.
7. Elementami, które mogą mieć wpływ na wysokość Opłaty Abonamentowej w szczególności są:
a. wielkość (wolumen) ruchu generowanego przez Abonenta,
b. liczbę i rodzaj urządzeń udostępnionych Abonentowi,
c. ilość, rodzaj lub wielkość: przestrzeni dyskowych, mocy obliczeniowej i oprogramowania Urządzeń
Operatora udostępnionych Abonentowi.
d. udostępnienie Abonentowi interfejsu służącego do świadczenia Usługi,
e. szybkość przekazywania sygnałów poprzez udostępniony Abonentowi interfejs w Sieci.
8. Faktura VAT (zwana dalej również „Fakturą”) wystawiana jest przez Operatora za dany Okres
Rozliczeniowy i zawiera Opłaty za Usługi świadczone przez Operatora w danym lub w następnym Okresie
Rozliczeniowym lub we wcześniejszych Okresach Rozliczeniowych, o ile nie zostały one umieszczone w
poprzednich Fakturach.
9. Operator zastrzega sobie prawo wystawiania Faktury rzadziej niż raz na jeden Okres Rozliczeniowy, w
przypadku, gdy kwota należna z tytułu świadczenia Usługi jest mniejsza niż 25 zł netto. Operator jest
uprawniony do wystawienia Faktury za krótszy okres niż Okres Rozliczeniowy, w szczególności w
przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
10. Faktura może być wystawiona łącznie za usługi świadczone Abonentowi z tytułu kilku Umów zawartych
z Operatorem.
11. Faktura może obejmować w szczególności:
a. jednorazową opłatę za Instalację lub Aktywację, która może być wnoszona oddzielnie lub wraz z opłatą za
pierwszy Okres Rozliczeniowy;
b. pobieraną z góry Opłatę Abonamentową, za każdy Okres Rozliczeniowy lub jego część;
c. inne opłaty przewidziane w Regulaminie, Cenniku lub Umowie.
12. Faktura wysyłana jest na adres korespondencyjny wskazany przez Abonenta w Umowie. W przypadku
nieotrzymania Faktury w terminie, w którym była zwykle Abonentowi doręczana, Abonent powinien
niezwłocznie powiadomić Operatora o nieotrzymaniu Faktury. Brak otrzymania Faktury nie zwalnia
Abonenta z obowiązku uiszczenia opłat w terminie do końca Okresu Rozliczeniowego, za który nie otrzymał
Faktury.
13. Abonent zobowiązany jest do zapłaty należności określonych na Fakturze na rachunek bankowy
Operatora wskazany w Fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia Faktury, chyba że na Fakturze lub w
Umowie wskazano inny termin. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
14. W przypadku, gdy Abonent opóźnia się z zapłatą jakichkolwiek należności wynikających z Umowy
Operator jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych oraz kosztów upomnienia zgodnie z
obowiązującym Cennikiem.
§ 10. Zawieszenie Usługi
1. Operator ma prawo zawiesić (czasowo zaprzestać) świadczenie Usług Abonentowi, bez prawa Abonenta do
odszkodowania, jeżeli:
a. żądanie takie zgłoszą właściwe organy wykonujące zadania i obowiązki na rzecz obronności,
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub taki obowiązek będzie wynikał z
obowiązujących przepisów prawnych lub decyzji czy orzeczeń właściwych organów państwowych;
b. Operator utraci uprawnienia niezbędne do świadczenia Usługi,
c. z innych względów, w szczególności technicznych, Operator utraci możliwości świadczenia Usług.
2. Operator ma prawo zawiesić świadczenie Usługi Abonentowi, bez prawa Abonenta do odszkodowania,
jeżeli Abonent:
a. opóźnia się z zapłatą całości lub części jakiejkolwiek należności na rzecz Operatora;
b. wykorzystuje Usługę do celów sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami;
c. korzysta z Usługi za pomocą urządzeń nie spełniających wymagań określonych przez obowiązujące
przepisy;
d. nie korzysta z Usługi, za którą nie jest pobierana Opłata Abonamentowa przez okres 14 dni;
e. nie złoży, w terminie wskazanym przez Operatora, żądanego zabezpieczenia lub Kaucji;
f. udostępnia Usługę lub świadczy usługi z wykorzystaniem Usługi osobom trzecim lub korzysta poza
Lokalizacją, bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;
g. podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe informacje;
h. uniemożliwia Przedstawicielom Operatora wymianę Urządzenia Operatora w wyznaczonym przez
Operatora terminie bądź też uniemożliwia dostęp do Urządzenia Operatora znajdującego się w Lokalizacji w
celu wykonania konserwacji Urządzeń Operatora lub usunięcia Awarii;
i. zniszczył, uszkodził lub utracił Urządzenia Operatora,
j. w inny sposób narusza postanowienia Regulaminu, Umowy lub inne warunki świadczenia Usługi.
3. Z dniem zawieszenia Usługi następuje zaprzestanie jej świadczenia, a Operator zwolniony jest z
wykonywania obowiązków określonych w Umowie i w Regulaminie.
4. Ponowna Aktywacja Usługi następuje po ustaniu przyczyn zawieszenia, nie wcześniej jednak niż po
uiszczeniu przez Abonenta wszystkich zaległości wobec Operatora, a w przypadku o którym mowa w ustępie
2 pkt i) po dokonaniu zapłaty za Urządzenia Operatora i nabyciu lub wynajęciu od Operatora urządzeń
umożliwiających świadczenie Usług.
5. W przypadku zawieszenia Usługi, które nastąpiło na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, Operator może uzależnić powtórną Aktywację Usługi od pisemnego wniosku
Abonenta lub złożenia przez Abonenta Kaucji lub innego zabezpieczenia.
6. W okresie zawieszenia Usługi, które nastąpiło na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, pobierane są wszystkie Opłaty za Usługę określone w Cenniku.
§ 11. Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Abonent może złożyć reklamację w następujących sprawach:
a. niedotrzymania z winy Operatora terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi,
b. niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi,
c. nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta,
b. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
c. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
d. przydzielony reklamującemu Abonentowi numer, którego dotyczy reklamacja, numer ewidencyjny nadany
Abonentowi przez Operatora lub adres Lokalizacji;
e. datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi;
f. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku gdy Abonent żąda ich wypłaty;
g. numer konta bankowego Abonenta lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności
albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku gdy Abonent żąda wypłaty
odszkodowania lub innej należności;
h. podpis Abonenta- w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
3. W przypadku gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie nie spełnia
warunków określonych w § 11 ust. 2 pkt a)-e), g) lub h), upoważniona osoba reprezentująca Operatora
przyjmująca reklamację jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania Abonenta o konieczności jej
uzupełnienia.
4. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w § 11 ust. 2 pkt a)-e), g) lub h),
jednostka Operatora rozpatrująca reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia
reklamacji, niezwłocznie wzywa Abonenta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i
zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje
pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację
pozostawia się bez rozpoznania.
5. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt f), a prawo do
odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości, jednostka Operatora rozpatrująca
reklamację traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.
6. Reklamacja może być złożona pisemnie w siedzibie Operatora lub ustnie do protokołu sporządzonego
przez Operatora, a także drogą elektroniczną na następujący adres e-mail biuro@sqspolska.pl
7. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu, upoważniona osoba reprezentująca
Operatora przyjmująca reklamację jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej.
8. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną, Operator obowiązany w
terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem
nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Operatora rozpatrującej reklamację. Operator nie jest
zobowiązany do potwierdzania otrzymania reklamacji wystosowanej przez Abonenta, jeżeli Operator udzieli
odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
9. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w
którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie
wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie
należności z tytułu świadczenia Usługi. Reklamację złożoną (tj. otrzymaną przez Operatora) po upływie

terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka
Operatora rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia Abonenta.
10. Złożenie reklamacji nie zawiesza obowiązku zapłaty należności wynikającej z faktury VAT wystawionej
przez Operatora.
11. Operator, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, udziela w formie pisemnej odpowiedzi na
reklamację. Reklamacja nierozpatrzona w tym terminie uznana jest za uwzględnioną.
12. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
a. nazwę jednostki Operatora rozpatrującej reklamację;
b. powołanie podstawy prawnej;
c. rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
d. w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty;
e. w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;
f. pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w
postępowaniu sądowym;
g. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora, z podaniem zajmowanego przez niego
stanowiska.
13. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:
a. dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
b. zostać doręczona Abonentowi przesyłką poleconą.
14. Abonent ma prawo:
a. złożyć odwołanie od odpowiedzi Operatora na złożoną reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania
odpowiedzi lub
b. skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym.
15. W zakresie postępowania reklamacyjnego, nieuregulowanym w Regulaminie, mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne oraz
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania
reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U.
Nr 226, poz. 2291).
§ 12. Odpowiedzialność Operatora
1. Operator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wyłącznie
z winy Operatora i w zakresie określonym w Umowie lub Regulaminie, w szczególności Operator nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jeżeli jest to spowodowane:
a. siłą wyższą,
b. niedziałaniem lub nieprawidłowym działaniem sieci telekomunikacyjnej innego operatora,
c. pracami wykonywanymi w ramach Prac Serwisowych,
d. przyczynami leżącymi po stronie Abonenta lub osoby trzeciej, za której działania Operator nie ponosi
odpowiedzialności np. zakłóceniami wynikającymi z umieszczenia przez osobę trzecią przedmiotu w miejscu
przebiegu sygnału radiowego;
e. zawieszeniem Usługi.
2. Ponadto Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwę w świadczeniu Usługi lub obniżenie
jakości świadczenia Usługi trwającą do 1 godziny, przy czym czas trwania tej godziny liczy się od chwili
zgłoszenia Operatorowi tego faktu przez Abonenta.
3. Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w
przypadku opóźniania się Abonenta z zapłatą Opłat na rzecz Operatora dłużej niż 30 dni.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie lub wady Urządzeń Abonenta i nie jest
zobowiązany do ich naprawy, regulacji czy adaptacji.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych Abonenta zawartych w Urządzeniu
Abonenta, w tym za zabezpieczenie tych danych przed dostępem lub ingerencją osób trzecich.
6. Operator nie gwarantuje przepustowości transmisji do zasobów znajdujących się w sieci Internet oraz
bezpieczeństwa przekazu informacji.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. treści przekazywane podczas korzystania z Usługi,
b. zabezpieczenie przed dostępem lub ingerencją osób trzecich danych i oprogramowania Urządzeń
Abonenta,
c. rejestrację domen dokonywaną przez Abonenta w trakcie korzystania z Usługi,
d. szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem z Usługi, spowodowane działaniem lub
zaniechaniem osób trzecich,
e. szkody w urządzeniach, w tym w Urządzeniach Operatora powstałe wskutek złych warunków
atmosferycznych,
f. wadliwe działanie Usługi w przypadku zainstalowania i użytkowania urządzeń, które nie były dostarczone
przez Operatora,
g. następstwa udostępnienia przez Abonenta przydzielonego mu przez Operatora hasła lub kodu PIN osobom
trzecim.
8. Operator ma prawo wstrzymać, bez prawa Abonenta do odszkodowania, świadczenie Usługi w przypadku
złych warunków atmosferycznych (np. burza, silny wiatr).
9. Operator ma prawo przeprowadzania Prac Serwisowych, co może spowodować przerwy w świadczeniu
Usługi lub pogorszenie jej jakości, jednak nie dłużej niż jednorazowo 6 godzin oraz łącznie nie dłużej niż 3
dni kwartalnie. Operator będzie w miarę możliwości organizacyjnych i technicznych przeprowadzał Prace
Serwisowe w godzinach najmniejszej średniej używalności poszczególnych Usług. Za przerwy lub obniżenie
jakości Usług spowodowane Pracami Serwisowymi, Abonentowi nie należy się żadne odszkodowanie ani
kara umowna.
10. W przypadku Awarii w świadczeniu Usługi powstałej z winy Operatora, trwającej dłużej niż następujące
po sobie 72 godziny od chwili zgłoszenia tego faktu przez Abonenta, Abonent może żądać zapłaty kary
umownej w wysokości 1/30 Podstawy Rozliczenia Kar za każde kolejne pełne 24 godziny trwania Awarii
licząc od chwili zgłoszenia Awarii Operatorowi przez Abonenta.
11. Do okresu, za który Abonentowi przysługuje kara umowna, nie wlicza się czasu, w którym usunięcie
Awarii powodującej przerwę nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Abonenta lub osoby trzeciej za
której działania Operator nie ponosi odpowiedzialności.
12. Naliczenie kary umownej następuje na podstawie reklamacji złożonej przez Abonenta w trybie
określonym w niniejszej Umowie i Regulaminie.
13. Zapłata kar umownych następuje w formie zaliczenia ich na poczet przyszłych należności Operatora z
tytułu świadczenia Usług na rzecz Abonenta chyba, że Abonent zwróci się w formie pisemnej o dokonanie
przelewu środków pieniężnych z tytułu kary umownej na wskazane konto bankowe Abonenta.
14. W przypadku obowiązywania Warunków Świadczenia Usługi (SLA), wysokość, zasady lub przypadki
naliczania należnej Abonentowi kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez
Operatora Umowy, określają wyłącznie Warunki Świadczenia Usługi (SLA).
15. Żądanie przez Abonenta odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych nie jest
dopuszczalne.
16. Całkowita odpowiedzialność Operatora (łączna maksymalna wysokość kar umownych oraz
jakiegokolwiek odszkodowania należnych od Operatora) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy w zakresie każdej Usługi jest ograniczona w jednym Okresie Rozliczeniowym do wysokości 100%
Podstawy Rozliczenia Kar dla tej Usługi, wyliczonej dla tego Okresu Rozliczeniowego.
17. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Operatora, Operator odpowiada
jedynie za rzeczywistą szkodę i nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Abonenta korzyści.
§ 13. Ochrona informacji
1. Operator nie ingeruje w treść informacji przesyłanej przez Abonenta lub osoby, którym Abonent
udostępnił korzystanie z Usługi, a także nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa
wynikające z przesyłania informacji przez Sieć.
2. Abonent odpowiada za klasyfikację stopnia ochrony oraz użycie narzędzia ochrony informacji, której jest
nadawcą, w czasie przesyłania jej przez Sieć.
3. Operator nie odpowiada za dostęp osób nieuprawnionych do informacji przesyłanej w Sieci lub
Abonenta, gdy udzielenie dostępu zależy od Abonenta lub osób trzecich.
§ 14. Zakres obsługi serwisowej
1. W ramach obsługi serwisowej Operator zapewnia:
a. telefoniczną obsługę Abonenta od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, pod następującymi numerami
telefonu 12 345 55 55 lub 606 330 265
usuwanie przyczyn Awarii w świadczeniu Usług,
b. naprawę lub wymianę Urządzeń Operatora, w przypadkach określonych niniejszą Umową i Regulaminach
oraz na warunkach przewidzianych w odpowiednich gwarancjach producentów tych urządzeń,
c. informacje dotyczące aktualnego Cennika, świadczonych Usług, o promocjach na stronie internetowej
www.sqspolska.pl lub pod nr telefonu 12 345 55 55.
d. w razie potrzeby konserwację Urządzeń Operatora.
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2. Operator zobowiązany jest do rozpoczęcia prac związanych z usunięciem Awarii występujących u
Abonenta w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia Awarii (Czas Reakcji na Awarię).
Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach od 9.00 do 17.00.
3. Operator zobowiązany jest do usuwania Awarii występujących u Abonenta w terminie nie dłuższym niż 3
(trzy) dni robocze od daty zgłoszenia Awarii (Czas Usunięcia Awarii). Za dni robocze przyjmuje się dni od
poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 17.00.
4. Abonent powinien zapewnić dostęp do Lokalizacji, jeżeli tam wystąpiła Awaria. Brak takiego dostępu
przesuwa odpowiednio terminy, określone w ustępie 2 powyżej.
5. Za usunięcie Awarii w Lokalizacji Abonenta wynikających z przyczyn, za które Abonent ponosi
odpowiedzialność, bądź za wezwanie Operatora bez uzasadnienia, pobierana jest opłata według stawek
określonych w aktualnym Cenniku.
6. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Operatora o występujących zakłóceniach w
korzystaniu z Usług.
7. Operator ma prawo do okresowych kontroli prawidłowości działania Usług w Lokalizacji Abonenta. O
zamiarze przeprowadzenia takiej kontroli Abonent zostanie pisemnie lub telefonicznie powiadomiony przed
terminem kontroli. Przedstawiciele Operatora przeprowadzający kontrole zobowiązani są, na żądanie
Abonenta, okazać pisemne umocowanie Operatora o powierzeniu im obowiązku kontroli u Abonenta.
§ 15. Poufność
1. Abonent zobowiązany jest do zachowania poufności informacji technicznych i finansowych określonych w
treści Umowy lub w Warunkach Świadczenia Usługi (SLA) oraz informacji uzyskanych w wyniku negocjacji
i wykonywania Umowy.
2. Wszelkie informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą być udzielane osobom trzecim
tylko w przypadkach przewidzianych prawem lub za uprzednią pisemną zgodą wyrażoną przez Operatora.
3. Informacje dotyczące faktu zawarcia Umowy ze wskazaniem jej stron oraz przedmiotu nie są poufne i
mogą być wykorzystane przez strony poprzez umieszczanie ich w materiałach marketingowych i na stronie

internetowej. Abonent może udzielić Operatorowi referencji dotyczących usług objętych przedmiotem
Umowy.
§ 16. Zmiana Regulaminu
1. Operator może dokonać zmian w Regulaminie.
2. Operator powiadamia Abonenta o każdej zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej jednego
Okresu Rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Abonentowi przysługuje prawo pisemnego
wypowiedzenia Umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana
Regulaminu nie obowiązuje Abonenta, który wypowiedział z tego powodu Umowę, nawet jeżeli
wprowadzenie zmian Regulaminu w życie nastąpi jeszcze przed rozwiązaniem Umowy. Brak pisemnego pod
rygorem nieważności oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian Regulaminu.
4. W razie wypowiedzenia Umowy z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie, Operatorowi nie będzie
przysługiwało roszczenie odszkodowawcze z tytułu rozwiązania Umowy przed terminem na jaki została
zawarta.
§ 17. Postanowienia końcowe
1. Abonent wyraża zgodę na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków Operatora, wynikających z Umowy
i Regulaminu na osoby trzecie w celu zachowania ciągłości świadczenia Usług objętych Umową.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na gruncie niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Operatora.
3. Nagłówki zostały umieszczone w Regulaminie lub/i Umowie wyłącznie ze względów redakcyjnych i nie
mają wpływu na interpretację Regulaminu lub/i Umowy.
4. Zmiany Regulaminu, Umowy oraz wszelkie zawiadomienia i zgłoszenia, o których mowa w Umowie lub
Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa lub Regulamin stanowią
inaczej.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2010 roku i ma zastosowanie do Umów zawartych po tej dacie.
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