
UMowA NR ....TvKJCl.....

Zawarta rv dniu ..,.,.....PorniędzY SPÓłdzielnią Mieszkanior,vą Lokatorsko-Własnościową z siedzlbąw Legionorvie przy ul. Jagiellońskie.j l 1
ivPisaną do KraJowego Rejestru Sądowego pod nunrerem 0000l 53719, reprezentowan ąprzez :

l.
ż,
na podstar.vie pełnomocnictr.va z dnia 9.0ż.ż0l6r.

zwaną w treści umor.vy Operatorem, a

Panem/Panią
tcgitymu.jącym/ą się nr
wydanym przez
Nr PESL]L
nr telefonu
ĄLlrcs zaItlicszkania :

Adrcs korcsptlndencl.jn1 :

Adres śrviadczenia usług :

zlvanynr/ą lv treści umowy Abonentem,

udres e-mail :

Podpis Abonenta

§l

USŁUGI OBJĘTE UMOWĄ I WYSOKOŚCI OPŁAT"

l. WysokoŚc miesięcznych opłat abonanrentowych PAKIET KOMFORT/Rodzina ... miesiące :

ll/ zwiqzku z art. ]0 ltsl. l Uslctluy z dnia l8 lipca 2002 r o świadczenitt usług drogq elektronicznq (Dz. LI. Nr 111, poz. l2()1 ze zm.). który zakazuje
PrzesYłanie niezamówionej informacji handlowej oznaczonenllt oclbiorcy )o pororq środków komunikacji eleitronicznej, ja n'izej podpisanaiy
w))raŻam zgodę na PrzesYłanie do mnie inJornlacli handlowych oraz informacji w zakresie działalniści operatora śioctkami'konntnikaiii
e le ktro n icznej.

Wyszcze gólnienie Netto VAT Brutto
pakiet komfort/Rodzina zl 8 o/" zl

l, Wysokości uzyskanych ulg:

§2
Umowa jest Zawierana na c:as okreŚlony do ..,,......i wiąże strony od dnia .......... Umowa zostanie przedłużona na dalszy czas nieokreślony,
ch}ba, Ze Abonent złoży na co najmniej jeden rniesiąc przęd upływem jej obowiązywania oświadczenie o jej ńieprzedłużaniu, po
Przedłuzeniu umowY na czas nieokreŚlony Abonent będzie wnosił opłatę miesięczną w wysokości wynikającej Ż Ćennila operatora dla
umów na czas nieokręślony obowiązującego w dniu ........

§3l. Przedmiot umowY będzie realizowany poprzez udostępniony przez Operatora Zestaw zawierający elementy wyszczególnione w
Załączniku nr 2 do niniejszej umowy (będącymi własnością Operatora).
2. Na czas trwania niniejszej umowy Operator oddaje do używania Abonentowi (na zasadach określonych w Regulaminie) Zestaw
Zawierający elementy wyszczególnione w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, umożliwiające odbiór poprzez SSTP prograrnów
teler.vizyjnych w przekazie cyfrowym zgodnie z zamówiollym pakietem w ramach oferty Operatora,
3. W terminie 10 dni od daty rozwiązania umowy Abonent zobowiązany jest zwrócić Operatorowi kompletny i sprawny Zestaw wraz z
elementami wskazanymi w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
4, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty (kary urnownej) w wysokości 20 zł, zakażdy dzień opóźnienia w zwrocie wszystkich
elementów Zestawu wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, przekraczający termin opisany w ust. 3.
5. Operator zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty (kary umownej) Abonentowi z tytułu braku zwrotu, zwrotu niekonrpletnego, utraty,
zniszczenia i/lub uszkodzęnia któregokolwiek elementu Zestawu wyszczególnionego w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, w wysokości:
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- Set-top box 550 zł, - moduł dostępu CI 300 zł, -karta dekodująca 500 zł, - pilot do dekodera l25 zł, - przewód zasilający 20 zł, -kabęL
HDMI 35 zł,-przewódSCART(EURO)20ń,- kabelantenowy20ń,- instrukcjaobsługi20zł,- oryginalneopakowanie20zł.

§4
l. Abonent zobowiązuje się do uiszczenia opłat jednorazowych wskazanych w § lust, l na wskazane przez Operatora konto bankowe.
2. Dowód wpłaĘ ńszczonych opłat jednorazo.łych Abonent zobowiązany jęst okazaó w siedzibie Operatora (Biurze Obsługi Klienta)
pod rygorem rorwiązania umowy bez wypowiedzenia.
3. Zakorzystanie z usługi Abonent płacićbędzie miesięczny abonamęnt w wysokości wskazanej w § 1 ust. 2.
4. Zmiana wysokości podatku VAT i/lub opłaty abonamentowej nie wymaga zmiany Umowy w formie podpisania przez strony aneksu,
Zmiana opłaĘ w zakresie stawki VAT może być wprowadzona poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie, zaś w
pozostałym zakresię w trybie określonym w § 10 ust. 3.
5, Abonent zobowiązany jest do płacenia abonamęntu na wskazane przezOperatora konto bankowę.
6. Miesięczny abonament, Abonent obowiązany jest uiszczać od następnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w
którym wykonano przyłącze do sieci, doĘcry to równiez przypadku zmiany czasookręsu obowiązywania umowy.
7 , Opłatę abonamentową za dany miesiąc kalendarzowy Abonent jest zobowiązany płació w tęrminie do ostatniego dnia tego miesiąca.
8. Za nięterminowe opłacanie należności naliczone zostaną odsętki ustawowę. Przy wpłatach na konto bankowe, datą dokonaniaopłaĘ
jest data wpływu należności ną konto Operatora.
9. W związku z rodzalem zawartej umowy na czas określony Abonent uzyskuje w porównaniu do warunków unonnowanych w umowach
na Qzas nieokeślony ulgę w wysokości wskazanej w § lust. 3 .

l0. W razie jednostronnego rorwiązania umowy w okesie wskazanym w §2 zdanie pierwsze, przez Abonentalub ptzez Operatora z
winy Abonenta, przęz co w drugim z Ęch prrypadków strony będą rozumiaĘ w szczególności rotwiązanie umowy przez Operatora na
podstawie § 8 umowy, Abonent będzie zobowiagany do uiszczenia Operatorowi §tułem kary umownej łącmej sumy uzyskanych w
okresie obowiąąłvania umo,ły ulg określonych w § lust. 3, przy czym:
a) kara umowna wynikająca z uzyskanych ulg z opłŃ jednorazowych ulega sukcęsywnemu zmniejszenil zakażdy pełny miesiąc
obowiązywania umowy,
b) kara umowna wynikająca z uzyskanych ulg z opłat miesięcznych zostanie r,lyliczona według wzoru (suma ulg oraz iloczyn liczby
miesięcy na, które zawatto umowę) i ulega sukces}rłnęmu zmniejszeniu zakażdy pełny miesiąc obowiąąlwania umowy.
1 l. Nalęźność wynikająca z ust. l0 będzie wymagalna w tęrminie 7 dni od otrzymania węzwania od Operatora.
12. Rodzaj świadczonych usług i wysokości opłat są określone w cenniku Operatora lub Regulaminie Promocji.
13. Informacje o aktualnym cenniku orazwykaz aktualnych programów radiowych i telewizyjnych dostępne są w siedzibie, Biurze Serwisu
or az na stronie intęmetowej Operatora: w ww. s stple gionowo. pl.
14. Strojenie urządzeń RTV nie jest objęte niniejszą umową.

§51. Rozpoczęcie świadczenia usługi w przekazie cyfrowlłrn nastąpi w terminie do 72 godzin od momentu okazania w siedzibie
Operatora (Biurze Obsługi Klienta) potwierdzenia dokonania opłaty, o której mowa w § 1ust. 1.
2. Operator zastrzęga sobie prawo do zmiany sposobu nadawania programów radiowych i telewizyjnych z systemu analogowego na
system cyfrowy (DVB-T) bez konieczności pisemnego powiadamiania Abonęnta.
3. Operator zapewnia prawidłową jakość sygnału radiowego i telewizyjnego zgodnie z Polskimi Normami i zalęcęniami Urzędu
Komunikacj i Elektronicznej.

§6l. Abonent zobowiązuje się do:
1/ Udostępniania uĄrtkowanych lokali Serwisowi Operatora celem dokonania kontroli, konserwacji i/lub naprawy instalacji SSTP.
2/ Nie dokonywania jakichkolwiek zmian i poprawek w instalacji abonenckiej orazurządzeniach sieci budynkowej SSTP,
3l Podłączenia odbiornika TV lub odbiornika TV i dekodera DVB-T lub DVB-C tylko bezpośrednio do gniazda telewizji kablowej bez
możliwości współpracy instalacji SSTP z siecią anten zbiorczych, komputerem i innymi instalacjami.
4/ Nie udostępniania sygnału osobom trzecim.
5l Przestrzegania Regulaminu Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP), dostępu do Wirtualnej Sieci Komputerowej (WSK)
oraz Usług Towwzyszących Transmisji Danych (UTTD), stanowiącego Załącznik nr l do niniejszej Umowy.
6l Odłączenia odbiorników RTV oraz dekodęrów od sieci kablowej oraz sieci energetycznej w czasie wyładowań atmosferycznych!

2. W przypadku stwierdzęnia ingerencji lub uszkodzenia sieci z winy Abonenta koszĘ naprawy obciążają Abonenta, a w
sytuacjach powtarzających się uszkodzeń lub ingerencji w sięć SSTP Abonent będzie odłączony od SSTP, a umowa rozwiązana bez
wypowiedzenia z winy Abonęnta.
3. W przypadku wyprowadzenia się lub zbycia lokalu Abonent zobowiązany jest do naĘchmiastowego poinformowania właściciela lub

nabywcę lokalu o zawuciu niniejszej umowy abonenckiej, przy czym wszelkię zobowiązania wynikające z umowy będą obowiązyrvĄ
Abonenta za okres do rozrviązania umowy,

§71. Zakres obsługi serwisowej obejmuje:
7) zakładanie instalacji, akĘwacja usług, zmiany pakietów - za ęenę ustaloną zgodnie z Cennikiem Operatora,
2) podejmowanie dzińań, interwencyjnych i usuwanie niesprawności funkcjonowania sięci w razie nieprawidłowego funkcjonowania sieci
(awarie, usterki leżące po stronie Operatora).
3) informowanie o usługach oraz funkcjonowaniu sięci SSTP.
4) obsługę abonęntów w godzinach pracy Biura Serwisu Operatora i całodobową rejestrację zgłoszeń w systemie automatycznym. Po
godzinach urzędowania Biura Serwisu należy pozostawió zgłoszenie automatowi zgłoszeniowemu - automat jest odsłuchiwany kolejnego
dnia (w obowiązujących dniach pracy) oraz w pierwsrym dniu robocz},rn po dniu wolnym od pracy. Poza prrypńkami szczególnymi
(dotyczącymi awarii sieci o duzym zasięgu) nie dokonuje się napraw awaryjnych w godz. 20.00 - 8,00 oraz w dni ustawowo wolnę od pracy.
5) przyjmowanie zwracanych przez Abonenta sprzętów będących własnością Operatora, takich jak: dekodery, kaĘ dekodujące, modemy itp.
2. Abonent zgłasza ustęrki i problemy tęchniczne w Biurze Serwisu Operatora SSTP - Legionowo, ul. Husarska 12 tel.22 774-04-36, .

3. Za niewykonanię lub nięnaleryte wykonanie usług tj. powyżej 48 godzin, jeśli dotycry to jednego budynku oraz povyżej 4 dni, jeśli
doĘczy to kilku budynków, Abonentowi prąysługuje ulga w opłacie abonamęntowej w wysokości 1/30 za każdy dzień chyba że
niervykonanie lub nienaleĄrte wykonanie nastąpiło wskutęk siĘ wyższej (klęski zywiołowe, awarie energeĘczne, burze),
nieprzestrzeganiaprzez Abonenta przepisów i postanowień Regulaminu SSTP, WSK oraz UTTD lub z jego winy.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ustęrki wynikające ze ńego stanu technicznegobądźzuĄcia technologicznego urządzeń
odbiorczych Abonenta i nie jest zobowięany do dokon}rłania regulacji wlw urządzeń.



5, Tryb postępowania reklamacyjnego określa Regulamin SSTP, WSK oraz UTTD, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§8
Operator może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i dokonać odłączenia Abonenta od SSTP w przypadku nieprzestrzegania postanowień
niniejszej umowy oraz Regulaminu, a w szczególności w razię:

1l Zalegania z opłatami abonanrentowyrni,
2i Sarnowolnego dokonywania jakichkolwiek zmian w instalacji lub urządzeniach SSTP.
3/ Uniernożliwienia Operatorowi lub osobom przez niego upoważnionym wykonanie okresowej kontroli instalacji SSTP w lokalu, jej
konserwacj i bądź naprawy.

§9
Ponowne podłączenie do SSTP może odbyć się dopiero po zapłaceniu zaległych zobowiązań oraz po wniesięniu opłaly za ponowne
podłączenie do sieci zgodnie z obowiązującym cennikiem Operatora.

§ l0
1" lntegralną częścią niniejszej Umowy są wskazane w umowie załącznikt, w tym w szczególności:
l) Regularnin Promocji stanowiący Załącznik nr 1b do niniejszej Umowy,
2) Regulamin Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP) w zakresie usług telewizji kablowej w systemie cyfrowyrn, uchwalony
przez Zarząd SML-W w dniu 15.04,201 1 r. Uchwałą nr 25l1l - z treścią, którego Abonent zapoznal i zgadza się na włączenie go do treści
niniejszej Umowy,
3) Cennik Operatora stanowiący Załącznik nr ld do niniejszej Umowy.
2. Ztlliana przez ()peratora umowy, atakżę Regulaminu lub Cennika wymienionych w ust. 1 powyżej, nie wyrnaga zmiany Umowy w formie
podpisania przez strony aneksu, z zastrzężęniem zaclrowania procedury określonej w ust. 3 poniZej,
3. Operator dostarcza Abonentowi na piśmie, zzastrzeżenięn-r żądania wymienionego na końcu umowy, treść kazdej proponowanej znliany
warunków umowy, w tyrn określonych w Regulaminie lub Cenniku wymienionych w ust. 1 powyżej zuryprzedzeniem co najmniej jednego
miesiąca przed wprowadzeniem tych zrnian w życie.
4, W przypadku nie zaakcęptowania proponowanych zmian umo\ły lub Regulaminu bądź Cennika, Abonent ma prawo w terminie l4 dni od
otrzynrania tekstu proponowanych zmian wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rniesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu,w którym zostało złożone oświadczenie o
wypowiedzeniu. W razie skorzystania zprawa do wypowiedzenia Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. W przypadku
nie skorzystania z tego prawa, ztnianę tę uwaźa się za zaakceptowaną przez Abonenta po 14 dniach od daty otrzymarria teksu zmian.

§ 11

WszelkiezmianyniniejszejUnrowyzzastrzeżenlem§4ust.4,§5ust.2oraz§lOust.2wymagająformypisemne.j podrygorern
niewazności.

§12
Każda zę stron moze rozwiązac umowę poprzęz złożenie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W takim przypadku umowa
ulega rozwiązaniu z końcem rniesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożonę zostało oświadczenie o wypowiedzeniu
umowy, przy czym wypowiedzenie umowy przez Abonenta powoduje konsekwencje finansowe określone w § 4 ust. l0.

§13
Niniejsza umowa zastępuje w całości do§chczasową umowę na korzystanie z SSTP dla lokalizacji wskazanej we wstępie nirtiejszej utnow}
z pierwszym dniem okresu, na jaki niniejsza umowa została zawarta, przy azym w zakręsie opła§ miesięcznej niniejsza umowa zastąpi
dotychczasową umowe z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego nastęującego po dni zawarcia niniejszej umowy.

§14
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy mogą być rozwiązywane w drodze mediacji, a w przypadku niedojścia do konsensusu
zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

§ 15
W sprawach nie unortnowanych niniejszą Urnową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 16
l. Urrrowę sporządzono w dwóch jednobrzrniących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Abonerrt na podstawie ar-t. 23 Ustawy z dniaż9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie danych

osobowych na potrzeby Operatora związane z wykonywaniern niniejszej umowy.

I



ABoNENT oPERAToR

Niniejszym zgłaszam żądanie przesyłania mi proponowanych zmian umowy] Regulaminu lub Cennika, o których mowa w § 10 ust. 3

umowy, oraz 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 ()peratora dla celów związanych ze świadczoną usługą (a także dla celów związanych z relaizacją
obowiązków informacyjnych Operatora) wskazanych w niniejszej umowie moich danych osobowych - numeru telefonu orazllub adresu
poczty eletronicznej* . (* niepotrzebne skreślić)

TAK NIE

Wyrazam zgodę na otrzymywanie korespondencji o chrakterzę handlowym oraz informacji o sieci Operatora, na podany w niniejszej
unrowie numer telefonu orallub adres pocz§ elektronicznej*. (* niepotrzebne skreśłić)

TAK NIE

Legionowo, dnia ...

ABoNENT
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