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l
zawartaw dniu ......,......pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową z siedzibąw Legionowie PrzY ul. Jagiellońskiej
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00001537l9, reprezentowanąptzez:.

l

1.

2,

na podstawie pełnomocnictwa

z dnia l0 wrzeŚnia 20l

3r.

zwaną W treŚci umowy operatorem, a

Panem/Panią
legitymującymlą
wydanym przez

się

nr

Nr PESEL

nr telefonu
Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny

Adres świadczenia usług

:
:

:

zwanyrrlą w treściumowy Abonentem,
adres e-mail :
(Dz. U. Nr t14, Poz. I204 ze zm,). który zakazuje
Il/ zwiqzku z art. l0 ust. 1 (Jstawy z dnia ]8 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogq elektronicznq
ja niŻej PodPisana/Y
prresyłanie niezamówionej informacji handiowej oznączonemu odbiorcy za pomocq środków komun.ikacji elektronicznej,
^.yro2o,
komunikacji
Środkami
Operatora
działalności
zakresie
w
oraŹ
informacii
handlowych
informacji
do
mnie
zgodę na prr"Śyłoii,
elektronicznej.

Podpis Abonenta

§1
USŁUGI OBJĘTE UMOWĄ

I

WYSOKOŚCI OPŁAT.

l. Wysokość miesięcznych opłat abonamentowych PAKIET PODSTAWOWY PlUS/Ekonomicmy
Wyszczególnienie
Pakiet Podstawowy Plus /Ekonomiczny

,..

ZŁ .,..M-CE:.
Netto

VAT

z1

8%

Brutto

zł

2. Wysokościuryskanych ulg:

§2

Umowajest zawięranar.acząsolveślonydo...........iwiążestronyoddnia UmowazostaniePrzedłuŻonanadalszY.czasnieokeŚlonY,
jej obowiązwvania oświadczenie o jej niePrzedłużaniu. Po
chyba, źe Abonent złoiry na co nalńiei jeden mieiiąc przód upĘwem
w wysokoŚci wynikającej z Cennika oPeratora dla
.i"iię"rną
bpłatę
będŻie'wnosił
Abonent
nieokreślony
przedłużeniu umowy na czas
umów na czas nięokręślony obowiązującego w dniu .......,...

§3

polegającej na dostaf,czaniu sYgnału
chwi1ąpodpisania niniejszej umolły, operator zobowiązany jesido świadczęnia usfugi,
w § l ust. 1,
pakiecie
wskazanYm
w
umozliwiająóegó odbiór progrr;ó* radiowych i telewizyjn}ch dostępnych
w
wskazanej
wysokości
w
§ 1 ust. 1.
abonament
z. zakorńitńe z usługi Afionent płacić będzie miesięizn!
formie podpisania przez strony aneksu,
w
umowy
zmiany
wymaga
nie
abonamóntowej
inuo
Ópłaty
vł^r
podatku
3. zmianawysokości
informacji o zmianie, zaŚ w
wiadomoŚci
publicznej
po-danie
do
Zmianaopłaty w zakresie stawki VAT mozi uye wprowadzona poprzÓ,
pozostałym zakesie w trybie określonym w § 9 ust. 3.
l / 1___l_ ___^
ł. łUonónt zobowiązany jest do płacenia abonamentu na wskazane przezOperatora kont9 bankowe,
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym
5 .Miesięczny abonament, Abonent obowiązany jest uiszczać od następnegó miesiąca
*}r.onń przylączedo sieci, dotyczyto równióiprzypadkrr ,^iu11y czasookresuobowiązYwaniaumowY,
do ostatniego dnia tego miesiąca,
płaciĆ
1terminie
6. opłatę abonamentow ą za dany miesiąc kalendaizo'fr Abonentjóst zobowiązany
jest
odsetki ustawowe. Przy wpłatach na konto bankowe, daĘ dokonania opłaty
7. Zaniętermtnowe opłacanie nólemosii naliczone

LZ

"ori*ą

data wpływu należnościna konto Operatora.

w umowach na
s. w ńiązr.:u zrodzajem zawartej umowy na czas okeślony Abonęnt uzyskuje w porównaniu do warunków unonnowanYch
czas nięokeślony ulgę w wysokości wskazanej w § lust. 2.
w Ókęsie wskazanym w §2 zdanie pierwsze, przez Abonentahlb przez OPeratora z winY
9. W razie jednort
-przez oirn"go rorwięaniaumow!
przypadków
strony będą rozumiały w szczególności ronttązanie umowy przez OPerutora na
z
co w Órugim
Abonenta,
Ęch
podstawie § 7 u1no*y, Abónent {azie zóbowiązany do-uiszczenia Operatorowi tytułem kary umownej lącznej sumy uzyskanYch w
okresie obowiązywania umowy ulg określonych w § lust. 2, przy crym:
a) kara u.o*rru wynikająca z ,iryskunycń ulg Ż opłat jednórazowych ulega sukcęsywnęmu zmniejszeniu za kuidY PełnY miesiąc
obowiązywania umowy,
b) kara u*o*u wyni[aląca z uzyskanych ulg z oplat miesięcznych zostanie wyliczona według wzoru (suma ulg oraz ilocryn liczbY
miesięcy na, które zawarto umowę) i ulega sukcesywnemu zmniejszeniuzakńdy pełny miesiąc obowiązywania umowY,
10. N;lezrrośó wynikająca zust,9 będzie wymagalna w tęrminie 7 dni od otrzymania weałania od Operatora.
Promocji.
1 1. Rodzaj swiaóczonyóh usfug i wysokościopłat są określonęw cenniku Operatora lub Regulaminie
są w siedzibie, Biurze Serwisu
dostępne
i
telewizyjnych
programów
radiowych
Ńuahych
orarryiaz
12. Infońacje o attualnym

"*"ięu

az nastronie internętowej Operatora: Www. sstple gionowo.pl.
13. Strojenie urządzeń RTV nie jest objęte niniejszą umową.

ot

§ 4

Z

chwilą podpisania niniejszej umowy, Operator zobowiązany jest do świadczęnia usługi, polegającej na dostarczaniu sygnału
umożliwiającego odbiór programów radiowych i telewizyjnych dostępnych w pakiecie wskazanym w § l ust. 1,
2. operator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu nadawania programów radiowych i telewizyjnych z systemu analogowego na
system cyfrowy (DVB-T) bez koniecznościpisemnego powiadamiania Abonenta.
3. operator zapewnia prawidłową jakośćsygnafu radiowego i telewizyjnego zgodnie z Polskimi Normami i zaleceniami Urzędu
1,

Komunikacj i Elektronicznej.

l.

§5

Abonęnt zobowiązuje się do;
l/ Udostępniania użytkowanych lokali Sęrwisowi Operatora celem dokonania kontroli, konserwacji i/lub naprawy instalacji SSTP,
2/ Nie dokonywania jakichkolwiek zmian i poprawek w instalacji abonenckiej orazlrządzeniach sięci budynkowej SSTP.
3lpodłączenia odbiornika TV lub odbiornika TV i dekodera DVB-T lub DVB-C Ęlko bezpośrednio do gniazdatelewizji kablowej bez
możliwościwspóĘracy instalacji SSTP z siecią anten zbiorcrych, komputerem i innymi instalacjami.
4/ Nie udostępniania sygrrału osobom trzęcim.
5/ Przesttzegutia Regulaminu Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP), dostępu do Wirtualnej Sieci Komputerowej (WSK)
oraz Usług Towarzyszących Transmisji Danych (UTTD), stanowiącego Zńącmiknr l do niniejszej Umowy.
6/ odłączeniaodbiorników RTV oraz dękoderów od sięci kablowej oraz sięci energetycznej w czasię wyładowań atmosferycznych!
W przypadku stwięrdzenia ingerencji lub uszkodzenia sięci z winy Abonenta koszty naprawy obciążają Abonenta, a w
2.
sltuacjach powtarzających się uszkodzeń lub ingerencji w sieó SSTP Abonent będzie odłączony od SSTP, a umowa rozłłięanabez
wypowiedzenia z winy Abonenta.
3. W przypadku wyprowadzenia się lub zbycia lokalu Abonęnt zobowlązany jest do natychmiastowego poinformowania właścicięlalub
nabywcę lokalu o zawaręiu niniejszej umowy abonenckiej, przy azymwszelkie zobowiązaniawynikające z umowy będą obowiąrywĄ
Abonenta za okes do ronłięania umowy.

§6

l.

Zakres obsfugi serwisowej obejmuje:
l) zakładanie instalacji, akfywacja usług, zmiany pakietów - za cenę ustaloną zgodnie z Cennikiem Operatora,
2) podejmowanię dzialń interwencyjnych i usuwanie niesprawności funkcjonowania sieci w razię nieprawidłowego funkcjonowania sięci
(awarie, usterki leźące po stronie Operatora).
3) informowanie o usługach oraz funkcjonowaniu sieci SSTP.
4) obsługę abonęntów w godzinach pracy Biura Serwisu Operatora i całodobową rejestrację zgłoszeń w systemie automaĘcznym. Po
godzinach urzędowania Biura Serwisu należy pozostawić zgłoszenie automatowi zgłoszeniowemu - automat jest odsłuchiwany kolejnego
dnia (w obowiązujących dniach pracy) oraz w pierwszym dniu robocąm po dniu wolnym od pracy. Poza przypadkami szczególnymi
(dotyczącymi awarii sieci o duż,ym 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, kaĘ dekodujące, modemy Ę.
2, Abonent zgłasza usterki i problemy techniczne w Biurze Serwisu Operatora SSTP - Legionowo, ul. Husarska 12 tęl.22 774-04-36.
3. Za niewykonanie lub nięnalężyte wykonanie usług tj. powyżej 48 godzin,jeśli dotyczy to jednego budynku oraz powyżej 4 dni, jeśli
doĘczy to kilku budynków, Abonęntowi przysługuje ulga w opłacie abonamęntowej w wysokościl/30 za każdy dzień; chyba Ze

niewykonanie

4,
5.

lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siĘ wyźszej (klęski fiiołowe, awarie energętylme,

burze),

przepisów i postanowień Regulaminu SSTP, WSK oraz UTTD lub z jego winy.
operator nie ponosi odpowiedzialności za ustęrki wynikające ze złego stanu tęchnicznegobądźzuĘcia technologicmego urządzeń
odbiorczych Abonenta i nie jest zobowiązany do dokonywania regulacji wlw urządzeń.
Tryb postępowania reklamacyjnego określaRegulamin SSTP, WSK oraz UTTD, który stanowi Załączniknr l do niniejszej umowy.
nieprzestrzeganiaprzezAbonenta

§7

operator może rorvłiązać umowę bez rvypowiedzenia i dokonać odłączenia Abonęnta od SSTP w przypadku nieprzestrzegania postanowień
niniejszej umolyy oraz Regulaminu, a w szczególności w razie:
1/ Zalegania z opłatami abonamęntowymi,
2/ Samowolnego dokonywania jakichkolwiek zmian w instalacji lub urządzeniach SSTP.
3/ Uniemożliwienia Operatorowi lub osobom przezniego upoważnionym wykonanie okresowej kontroli instalacji SSTP w lokalu, jej
konserwacji bądź naprawy
§ 8

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

1.

§9

Integralną częściąniniejszej Umowy są wskazane w umowie zńączniki, w tym w szczególności:
1) Regulamin Promocji stanowiący Zalącznik nr lb do niniejszej Umowy,
2) Regulamin Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP), dostępu do Wirtualnej Sieci Komputerowej (WSK) oraz Usług

Towarzyszących Transmisji Danych (UTTD) uchwalony przezZarządSML-W w dniu 29.12.2005 r. Uchwałą nr 67105 oraz zmieniony
UchwaĘ Zarządu SML-$/ nr S6lOg z dnia29 maja2009 r. _ z treściąktórego Abonent zapomń i zgadza się na włączenie go do treŚci
niniejszej Umowy.
3) Cennik Operatora stanowiący Załączniknr lc do niniejszej Umowy.
2. ZmianapizezOperatora umowy, atak:żę Regulaminu lub Cennika wymienionych w ust. 1 powyźej, nie wymaga zmiany Umowy w formię
przez strony aneksu, z zastrzeżeniem zachowania procedury określonej w ust. 3 poniżej.
podpisania
-l.
ciperatoidostuczaAbonentowi na piśmie, z zastrzężęnięm żądania wymienionego na końcu umowy, treśćkazdej proponowanej zmiany
waru-Ńów umowy, w tym określonych w Regulaminie lub Cenniku wymienionych w ust. l powyżej * z wyprzedzeniem co najmniej
jednego miesiąca przed wprowadzęniem tych zmian w Ęcie.
ł. w prąpaaku nie zaakceptowania proponowanych zmian umowy lub Regulaminu bądźCenniką Abonent ma prawo w terminie 14 dni od
otzyńan{a tekstu proponowanych zmian wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego .okesu
wlpowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu,w którym zostało ńożmne oświadczenie o
w}powiedzeniu. W razie skorzystania z prawa do wypowiedzenia Operatorowi nie prrysługuje roszczenie odszkodowawcze. W przypadku
nie skorrystaniaztego prawa, zmianę tę uwża się zazaakceptowanąprzezAbonenta po 14 dniach od daty otrzymania tęksu znian.

§10

WszelkiezmianyniniejszejUmouyzzastrzężsniem§3ust.3,§4ust.2oraz§9ust.2wymagająformypisemnejpodrygorem

nieważności,

§ l

l

Kużda ze stron może ronłiązaó umowę poprzez ńożęnię pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W takim przypadku umowa
ulegarozvlięaniu z końcem miesiąca kalendarzowęgo następującego po miesiącu, w którym ńożmne zostało oświadczenie o wypowiedzeniu
umowy, przy cTymwypowiedzenie umowy przez Abonenta powoduje konsekwencje finansowe określone w § 3 ust. 9,

§12

Niniejsza umowa zastępuje w całościdotychczasową umowę na korzystanie z SSTP dla lokalizacji wskazanej we wstępie niniejszej umowy
z pier.wszym dniem okresu, na jaki niniejsza umowa mstńa zawarta., przy czy w zakresie ołaty miesięcmej niniejsza umowa zastąi
dotychczasową umowe z pierwszym dniem miesiacą kalendarzoweco§l3stępująceo po dniu zawarcia niniejszej umowy.
Spory wynikaj ące z realizacji niniejszej umowy mogą byó rozrłipylvane
zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

w drodze mediacji, a w prąlpadku niedojściado konsensusu

§14

-W

sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 16 liPca
2004 r. Prawo tęlękomunikacyjne.

§15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzempluzach po jednym dla każdej ze stron.
2, Abonent na podstawie art, 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronię danych osobowych w1fraża zgodę na przetwuzanie danych
osobowych na potrzeby Operatora rwiązane z wykonywaniem niniejszej umowy.
1.

ABoNENT

oPERAToR

Niniejszym zg)uzatn żądanie przesyłania mi proponowanych zmian umowy, Regulaminu lub Cennika, o których mowa w § l0 ust. 3
u*ofu,-o.a pluno**yóh zrnian oferly programowej wyłącznie drogą elektronicznąna wskazany przeze mnie w tym celu adres pocztY
elektronicznej (adres e-mail wskazany na wstępie umowy).

TAK

NIE

Wyrżam zgodę na prze1luzanie przez Operatora dla celów związanych ze świadczoną usługą (atakże dla celów zullazanYch z realizacją
obowiązkói ińrmacyjnych Operatora) wskazanych w niniejszej umowie moich danych osobowych - numeru telefonu orazllub adresu
poczty eletronicznej *. (* niepotrzebne skreślić)

TAK

NIE

Wyrżam zgodę na otrzymywanie korespondencji o chrakterze handlowym oraz informacji o sieci Operatora, na PodanY w niniejszej

umowie numer telefonu oraz,/lub adres poczty elektronicmej*. (* niepotrzebne skreślić)

TAk

NIE

ABoNENT

