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wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00001537l9, reprezentowanąprzez

i

l.
2.

na podstawie pełnomocnictrvaz dnia 10 rvrzeŚnia

20l3r.

zwaną w treściumowy Operatorem, a
Panem,/Panią

legitymującym/ą
wydanym przez

się

nr

Nr PESEL

nr telefonu

Adres korespondencyjny
Adres świadczenia usług

zwanytlą

:

:

rv treściumowy Abonentem.

adres e-mail :
W zwiqzku z art. ]0 ust. l L}slawy z dnia ]8 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogq elektronicznq (Dz. U, Nr l14, poz. l204 ze zm.). który zakazlje
przesyłanie niezamówionej informacji handlowej oznaczonemu odbiorcy za pomocq środków komunikacji elektronicznej, ja niżej PodPisana/y
wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie idormacji handlowych oraz informacji w zakłesie działalnościOperatora Środkąmi komunikacji

elektronicznej.

Podpis Abonenta

§l
USŁUGI OBJĘTE UMOWĄ

I

WYSOKOŚCI OPŁAT.

l. Wysokość miesięcznyclr opłat abonamentowych Pakiet Podstarvowy PlUS/Ekonomiczny

+ Internet do ,...

Wyszczególnienie
Pakiet Podstawowy Plus
Internet do 10

Mb

Mb/s

:

Netto

VAT

Z|

8

o/o

zł

z,-

23

o/o

zł

Brutto

zł

Razem:
2. Wysokościuzyskanych ulg:
abonament Pakiet Podstawowy

PlUS/Ekonomiczny

+ do ...Mb/s ....zł

§2

Umowa jest zawierarra na czas olłeślonydo .................,i więe shony od dnia ......... Umowa Zostanie PrzedłuŻona na dalszY czas
jej niePrzedłuŻaniu.
nieokreśńny, chyba, że Abonęnt ńoĘ na Óo najmniej jeden miesiąc przed upływem jej obowiąąrwania oŚwiadczenie o
OPeratora dla
z
Cennika
wynikającej
wysokości
po przedłuźeniu-urnowy na czas nieokreślony AOon"ni będzie wnosii opłatę miesię czrią w
w
..........
dniu
umów na czas nieokreślony obowiązującego

§3
|. Z chwlląpodpisania niniejszej umowy, operator zobowiązany jesido ś*iudczenia usługi, polegającej

na dostar§zaniu sYgnału

1.
umozliwiająóegó odbiór programów radiowyih i telewizyjnych dostępnych w pakiecie wskazanym w § l ust.
z. zauorzyitńe z usługi Adonent płacić będzie miesięczny abonament w wysokości wskazanej w § 1 ust. 1.
przez strony aneksu.
3. Zmianiwysokości podatku VAT i/lub opłaty abonamóntowej nie wymiga zmiany Umowy w formie podpisania
o zmianle, zaŚ w
informacji
wiadomoŚci
publicmej
podanie
do
poprzęz
być
wprowadzonJ
może
VAT
stawki
ZmianaopłĄ w zakrósie

pozostaĘm zakresie w trybie określonym w § 9 ust. 3.
ł. łuonónt znbowiązany jest do płacenia abonamentu na wskazane przez Operatora konto bankowe.
następującego po miesiącu, w którym
5 .Miesięczny abonament, Abonęnt obowiązany jęst uiszczać od naitępnegó miesiąca kalendarzowego
*ymnń pizyłączedo sieci, dotyczy to również przypadku zmiany czasookręsu obowiązYwania umowY.

jest zobowiązany płaciĆ w terminię do ostatniego dnia tego miesiąca,
6. opłatę abonamentow ą za dany miesiąc kalendarzowy Abonent
jest
ustawowÓ, Pizy wpłatach na konto bankowe, datą dokonania oPłaĘ
odsętki
,oŹt*ą
7. Za nieterrtinowe opłacanie nalearosói naliczone
data wpĘwu należnościna konto Operatora.
porównaniu do warunków unoflnowanych w umowach na
8. W zwipku z rodzajem zawańej umowy na )zas określony Abonent uzyskuje w
czas nieokęślony ulgę w wysokościwskazanej w § lust. 2.
przez Abonentalub Przez OPeratora zwinY
9, W razie jedno§tronnego rorwiązaniaumowy w Ókęsie wskazanym w §2 zdanie pierwsze,
OPeratora na
Abonentą przęz co w Órugim Ź ty"t prrypadków strony będą rozumiały w szczególności rorwięanie umowY Przez
w
uzYskanYch
sumY
łącznE
umownej
kary
Operatorowi
brtułęm
podstawie § 7 umowy, Abónent {a"i" ,Óio*iąrany do-uisŻczęnia
ctym:
2,prry
lust,
w
ulg
określonych
okęsie obowiązywania umowy
§
z,iryskunycń ulg z opłat jednórazówych ulega sukcesywnemu zmniejszeniu za kaŻdY PełnY miesiąc
a) kara u',,o*u wynikająca
-'

otowiązywania umolvy,
b) kara u.o*1u *ynilulą.u

z uzyskanych ulg z opłat miesięcznych. zostanię wyliczona według wzoru (suma ulg oraz ilocrYn licńY
i ul.ga sukcesylvnemu zmniejszeniu zakńdy pełny miesiąc obowiQzlwania umowY.
miesięcy na, które
"u**io'u.no*ę)
z ust. 9 będzie wymagalna w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Operatora.
l0. Nal;znośćwynikająca
1l. Rodzaj swiaóczonyóh usług i wYsokości opłat są określonew cenniku Operatora lub Regulaminie PromOcji.
12. Infońacje o aktualnym cenniku orazwkaz ańalnych programów radiowych i telewizyjnych dostęPne są w siedzibie, Biurze Serwisu
oruz na stronie internetowej Operatora: www. sstple
l3, Strojenie urządzeń RTV nie jest objęte niniejszą

gionowo. pl.

umową.

§ 4

podpisania niniejszej umowy, Operator zobowipany jest do świadczęniausługi, polegającej na dostarczaniu sygaału
umozliwiającego odbiór programów radiowych i telewizyjnych dostępnych w pakiecie wskazanyłn w § l ust. l.
2. operatór zastrzęga sobie prawo do zmiany sposobu nadawania programów radiowych i telewizyjnych z systemu analogowego na
system cyfrowy (DVB-T) bez konięczrości pisemnego powiadamiania Abonenta.
s, operator zapewnia prawidłową jakośćsygnału radiowego i telewizyjnego zgodnie z Polskimi Normami i zalecęniami Urzędu
1.

Z chwilą

Komunikacj i Elektronicznej.

§5

l.

Abonent zobowipuje się do:
l/ Udostępniania uźytkowanych lokali Serwisowi Operatora celęm dokonania kontroli, konserwacji illub naprawy instalacji SSTP.
2/ Nie dokonywania jakichkolwiek zmian i poprawek w instalacji abonenckiej orazurządzeniach sięci budynkowej SSTP.
3l Podłączenia odbiornika TV lub odbiornika TV i dękodera DVB-T lub DVB-C tylko bezpośrędnio do gniazda telewizji kablowej bez
możliwościwspółpracy instalacji SSTP z siecią anten zbiorczych, komputerem i innymi instalacjami.
4/ Nie udostępniania sygnału osobom trzęcim.
5l Przestrzegania Regulaminu Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP), dostępu do Wirtualnej Sieci Komputerowej (WSK)
oraz Usfug Towuzyszących Transmisji Danych (UTTD), stanowiącego Zńączniknr l do niniejszej Umowy.
6l odłączeniaodbiomików RTV oraz dękoderów od sięci kablowej oraz sieci energetycznej w czasię wyladowań atmosferycznych!
W przypadku stwięrdzenia ingerencji lub uszkodzęnia sieci z winy Abonenta koszty naprawy obciążają Abonenta, a w
2.
sytuacjach powtarzających się uszkodzęń lub ingerencji w sieć SSTP Abonent będzie odłączony od SSTP, a umowa rozłłiryana bez
wypowiedzen ia z winy Abonenta.
3. W przypadku wyprowadzęnia się lub zbycia lokalu Abonent zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właścicielalub
nabywcę lokalu o zawarciu niniejszej umowy abonenckiej, przy lTvrli' wszelkie zobowiązania wynikające z umowy będą obowiąąrwĄ
Abonenta za okres do roz.'viązania umowy,

§6

1.

Zakres obsługi serwisowej obejmuje:
l ) zakładanie instalacji, aktywacja usług, zmiany pakietów - za cęnę ustaloną zgodnie z Cęnnikiem Operatora.
2) podejmowanię działań interwencyjnych iusuwanię niesprawności funkcjonowania sieci w tazie nieprawidłowego funkcjonowania sieci
(awarie, usterki leżące po stronie Operatora).
3) informowanie o usługach oraz funkcjonowaniu sieci SSTP.
4) obsługę abonentów w godzinach pracy Biura Serwisu Operatora i całodobową rejestrację zg}oszeń w systemie automatycznym. Po
godzinach urzędowania Biura Serwisu naleĄ pozostawió zgjoszenie automatowi zgłoszeniowemu - automat jest odsłuchiwany kolejnego
dnia (w obowiązujących dniach pracy) oraz w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy. Poza prrypadkami szczególnymi
(dotyczącymi awarii sieci o dużym zasięgu) nie dokonuje się napraw awaryjnych w godz. 20.00 - 8.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy.
5) prryjmowanie zwracanych przez Abonenta sprzętów będących własnościąOperatora, takich jak: dekodery, karty dekodujące, modemy itp.
2. Abonęnt zgłasza usterki i problemy technicznę w Biurze Serwisu Operatora SSTP - Legionowo, ul. Husarska 12 tęl.22 774-04-36.
3. Za niewykonanie lub nięnależyte wykonanie usług tj. powyżej 48 godzin, jeślidotyczy to jednego budynku oraz povłyżĄ 4 dni, jeśli
dotyczy to kilku budynków, Abonentowi przysługuje ulga w opłacie abonamęntowej w wysokości1/30 za kńdy dzień; chyba że

niewykonanie

4.
5.

lub

nienależ,yte wykonanie nastąpiło wskutęk

siĘ vłyższej (klęski

ąrwiołowe, awarie energetyczne,

burze),

przepisów i postanowień Regulaminu SSTP, WSK oraz UTTD lub z jego winy.
operator nie ponosi odpowiedzialności za usterki wynikające ze złego stanu technicznego bądź nlĘcia technologicznego urządzeń
odbiorczych Abonenta i nie jest zobowiązany do dokonlłvania regulacji wlw urządzeń.
Tryb postępowania reklamacyjnego określaRegulamin SSTP, WSK oraz UTTD, klóry stanowi Zalącznik nr l do niniejszej umowy.
nieprzestrzeganiaprzezAbonęnta

operator może ronł,liązać umowę bez wypowie dzenia idokonać oałł.].niuAbonenta od SSTP w przypadku nieprzestrzegania postanowień
niniejszej umowy oraz Regulaminu, a w szczególności w razie:.
l / Zalegania z opłatami abonamentowymi.
2/ Samowolnego dokonywania jakichkolwiek zmian w instalacji lub urządzeniach SSTP.
3/ Uniemozliwienia Operatorowi lub osobom przez niego upowaznionym wykonanie okresowej kontroli instalacji SSTP w lokalu, jej
konserwacji bądźnaprawy
§ 8

ponowne podłączenie do SSTP może odbyć się dopiero po zapłaceniu zalegĘch zobowięań otaz po wniesieniu opłaĘ za ponowne
podłączenie do sieci zgodnie z obowiązującym cennikiem Operatora.

1.

§9

Integralną częściąniniejszejUmowy są wskazane w umowie załączniki, w tym w szczególności:

1) Regulamin Promocji ,tuno*ią"y Załączniknr lb do niniejszej Umowy,
2) Regulamin Spółdzielczej Sieci Telęwizji Przewodowej (SSTP), dostępu do Wirtualnej Sieci Komputerowej (WSK) oraz Usług
Towuzyszących Transmisji Danych (UTTD) uchwalony przez Zuząd SML-W w dniu 29,12.2005 r. Uchwałą nr 67105 oraz zmieniony
UchwaĘ Zarządu SML-W nr 56109 z dnia 29 maja 2009 r, - z treścią,którego Abonent zapomń i zgadza się na włączenie go do treŚci

niniejszej Umowy.
3) Cennik Operatora stanowiący Załącznik nr lc do niniejszej Umowy.
2. Zmiana przez Operatora umowy, atakżę Regulaminu lub Cennika wymienionych w ust. 1 powyżej, nie wymaga zmiany Umowy w formię
podpisania przez strony aneksu, z zastrzeżęnięm zachowania procedury określonej w ust. 3 poniZej.
3, Operator dostaręza Abonentowi na piśmie, z zastrzężęnięm żądania wymienionego na końcu umolvy, treŚĆ każdej proponowanej zmiany
warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie lub Cenniku wymienionych w ust. 1 powyżej - z wyprzedzęniem co najmniej
jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmianw Ęcie.
4. W prrypadku nie zaakceptowania proponowanych zmian umowy lub Regulaminubądź Cennika, Abonent ma pra\i/o w terminie 14 dni od

otrzymania tekstu proponowanych zmian wypowiedzieó Umowę w formię pisemnej z zachowaniem jednomiesięcmego okesu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalęndarzowego, następującego po miesiącu,w którym zostało ńożonę oświadczenie o
wypowiedzeniu. W razie skorzystania z ptawa do wypowiedzenia Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. W przypadku
nie skorzystania z tego prawa, zmianę tę uwaza się za zaakceptowaną przez Abonenta po 14 dniach od daty otrzymania teksu zmian.

§10

WszelkiezmianyniniejszejUmowyzzutrzężeniem§3ust.3,§4ust.2oraz§9ust,2wymagająformypisemnejpodrygorem
nieważności.

§11

Kńda zę stron może rozwiązać umowę poptzęz ńożenie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W takim prąpadku umowa

ulegarorwiązaniu z końcem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym ńożpnę zostało oświadczenie o wypowiedzeniu
umowy, przy cTym wypowiedzenie umowy przez Abonenta powoduje konsekwencje finansowe okeślone w § 3 ust. 9.

§12

Niniejsza umowa zastępuje w całościdotychczasową umowę na korzystanię z SSTP dla lokalizacji wskazanej we wĘpie niniejszej umowy
z pierwsrym dniem okresu, na jaki niniejsza umowa została zawarta, przy czy w zakresie ołaty miesięcmej niniejsza umowa zastąi
dotychczasową umowe z pierwszym dniem miesiaca kalęndarzowegounastępująceo

po dniu zawarcia niniejszej umowy.

Spory wynikające zrealizacji niniejszej umowy mogą być romltiry;ywane w drodze mediacji, a w przypadku niedojściado konsensusu

zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego,

§14

W sprawach nię unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 16 lipca
2004 r, Prawo telekomunikacyjne.

§15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kżdej zę stron.
2. Abonęnt na podstawie art. 23 Ustawy z dniaŁ9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych .uqltńa zgodę na przetwarzanię danych
osobowych na potrzeby Operatora rwiązale z łykonywaniem niniejszej umowy.
1.

ABoNENT

oPERAToR

Niniejszym zgłaszam żądanie przesyłania mi proponowanych zmian umowy, Regulaminu lub Cennika, o których mOWa w § 10 ust. 3
umowy, ora planowanych zmian ofeĘ programowej wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w tym celu adres pocz§
elektronicznej (adres e-mail wskazany na wstępie umowy).

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operatora dla celów związanych ze świadczoną usługą (a takZe dla celów zwiazanYch z realizac.ją
ob-owiązków informacyjnych operatora) wskazanych w niniejszej umowie moich danych osobowych - numeru telefonu orazllub adrcsu
pocz§ eletronicznej *. (* niepotrzebne skreślić)

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji o chrakterze handlowym oraz informacji
umowie numer telefonu orażlub adres pocz§ elektronicznej*. (* niepotrzebne skreŚliÓ)

TAk

o sieci OPeratora, na PodanY w niniejszej

NIE

ABoNENT

