
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERAKTYWNEJ
TELEWIZJI CYFROWEJ TVIP METROTV NR <Nr umowy>/2023

 
zawarta w dniu .............................................., w .................................................................

 

[    ] w lokalu Operatora [    ] poza lokalem Operatora,             pomiędzy:

1. C3 NET Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Zawidowie kod pocztowy 59-970, Plac Zwycięstwa 27. Wpisany do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000779553, REGON: 382269341, NIP: 6152058362 - zwanym dalej Operatorem, a

2. Panią / Panem .......................................................................................................................................................................................,
   

zamieszkałą(ym)  .......................................................................................................................................................................................,
   

ul. ...............................................................................................................................................................................................................,
   

adres do korespondencji ...........................................................................................................................................................................,
   

legitymująca(y) się dowodem osobistym nr ........................................................., numer PESEL ............................................................,
   

numer telefonu ..........................................................., adres e-mail .........................................................................................................,
   

adres zakończenia sieci .............................................................................................................................................................................
   

..................................................................................................................................................................... zwaną(ym) dalej Abonentem.

§ 1 Oświadczenia Stron
   

a) Operator oświadcza, że posiada zezwo-
lenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej na
świadczenie  usług  telekomunikacyjnych
oraz na transmisję danych.
   

b) Strony zgodnie oświadczają, że integral-
ną częścią niniejszej Umowy jest Regula-
min  świadczenia  usług  telekomunikacyj-

nych, Cennik, oraz inne załączniki wymie-
nione  w  treści  Umowy,  które  Abonent
otrzymał przy zawieraniu Umowy. Abonent
potwierdza, że zapoznał się z tymi doku-
mentami i akceptuje ich warunki. 
   

c) Do  niniejszej  Umowy  zastosowanie
mają  definicje  zawarte  w  Regulaminie
świadczenia  usług  telekomunikacyjnych,

dalej zwanym Regulaminem.
   

d) Abonent może kontaktować się z Ope-
ratorem  oraz  składać  reklamacje  Usług
w Biurze  Obsługi  Abonenta  w Zawidowie
Plac  Zwycięstwa  27  oraz  pod  nr  tel.
756116100, fax: 756116103, a także za po-
średnictwem poczty  elektronicznej  na  ad-
res: info@c3.net.pl

§ 2 Świadczone Usługi 
   

1. Abonent zamawia, a Operator zobowiązuje się świadczyć usługi telekomunikacyjne polegające na dostarczaniu sygnału telewizyjnego cy-

frowego, zgodnie z wybranym Pakietem programowym ........................................................................................................................,

w zamian za terminową zapłatę Opłaty abonamentowej w wysokości ...................................................................................................zł;

okres świadczenia Usługi:  [    ] nieoznaczony [    ]   oznaczony ................................................................... miesięcy(e)

[   ] Usługa świadczona jest na warunkach promocyjnych, określonych w Regulaminie promocji stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy,

związanych z przyznaniem ulgi w wysokości ......................................................................................................................................... zł;

minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych wynosi ................................................................... miesięcy(e)

W  przypadku  Usługi  Telewizji  umowa  za-
wierana jest  trójstronnie – pomiędzy Ope-
ratorem,  Abonentem  oraz  Metroport  Sp.
z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Łagiewnic-
kiej 54/56 (dalej Metroport), wpisaną do re-
jestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejo-
nowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi pod nr
KRS 0000337502. Metroport jest dostawcą
Usługi Telewizji cyfrowej, przy czym wobec
Abonenta  na  podstawie  pełnomocnictwa
udzielonego przez Metroport  wszelkie pra-
wa i obowiązki wynikające z niniejszej Umo-
wy wykonuje Operator. Operator ponosi też
wobec Abonenta odpowiedzialność za zgo-
dne z Umową świadczenie Usługi telewizji.
   

W ramach wybranego przez Abonenta Pa-
kietu  programowego  dostarczane  są  pro-
gramy  gwarantowane,  których  reemisję
Operator zobowiązany jest zapewnić przez
cały  czas trwania Umowy,  oraz programy
niegwarantowane,  wyraźnie  oznaczone  w
Ofercie programowej, które w trakcie trwa-
nia Umowy mogą być usuwane lub zastę-
powane innymi programami. 
  

2. W ramach Opłaty abonamentowej Ope-

rator zobowiązany jest do:
   

I. umożliwienia Abonentowi korzystania za
pomocą Sieci Operatora z wybranego Pa-
kietu Usług,
   

II. administrowania udostępnionym Pakie-
tem Usług
   

III. usuwania  Awarii  i  świadczenia  usług
serwisowych o ile nie są one dodatkowo
płatne zgodnie z Cennikiem,
   

IV. zapewnienia obsługi Abonenta w Biu-
rze  Obsługi  oraz  telefonicznie,  w  godzi-
nach pracy Biura;
   

V. użyczenia Urządzenia dostępowego, jeśli
jest ono niezbędne do świadczenia Usługi 
   

3. Abonent zobowiązuje się do terminowe-
go  uiszczania  należnych  Operatorowi
Opłat,  a  także  wykonywania  innych  obo-
wiązków wynikających z Umowy i Regula-
minu,  zaś  Operator  zobowiązuje  się  do
świadczenia  Usług  zgodnie  z  wybranym
przez  Abonenta  Pakietem  w  sposób  za-
pewniający  ciągłość  dostępu  do  Usługi,
a także do wykonywania innych obowiązków
wynikających z Umowy i Regulaminu. 

§ 3 Przyłączenie do Sieci
   

1. W przypadku Usług stacjonarnych Ope-
rator zobowiązuje się do:
[    ] wykonania Instalacji w Lokalu Abonenta, 
[   ] dostosowania Instalacji znajdującej się
w  Lokalu  Abonenta  w  sposób  umożli-
wiający świadczenie wybranych w ramach
niniejszej Umowy usług, za zapłatą Opłaty
jednorazowej, zwanej dalej Opłatą instala-
cyjną w wysokości:
  

...................................................................
   

2. Operator przystąpi do wykonania Insta-
lacji w dniu i godzinie ustalonej z Abonen-
tem. Abonent zobowiązuje się być obecny
w tej dacie w Lokalu, lub zapewnić obec-
ność osoby pełnoletniej  i  zobowiązuje się
udostępnić Lokal Operatorowi na potrzeby
wykonania Instalacji i uruchomienia Usług.
   

3. Dostęp  do  Sieci  będzie  umożliwiony
przez Operatora nie później niż w terminie
24 godzin  od wykonania  Instalacji,  z  tym
zastrzeżeniem,  że  w  przypadku  telefonii
stacjonarnej jeśli  Abonent przenosi numer
telefonu od innego dostawcy usług aktywa-
cja  Usług  nastąpi  z  chwilą  przeniesienia
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numeru przez tego dostawcę usług do sieci
Operatora.
   

4. W przypadku usług mobilnych Operator
zobowiązuje się do aktywacji usługi w ter-
minie  24  godzin  od  zawarcia  Umowy.
W przypadku, gdy Abonent przenosi numer
telefonu od innego dostawcy usług aktywa-
cja usług mobilnych nastąpi z chwilą prze-
niesienia  numeru  przez  tego  dostawcę
usług do sieci Operatora.

§ 4 Zmiany Umowy, 
Regulaminu i Cennika

   

1. Warunki  zmiany Pakietu uregulowane są
w Regulaminie, oraz w Regulaminie Promocji.
   

2. Operator  zobowiązany jest  do powiado-
mienia  Abonenta  o  każdej  proponowanej
zmianie Umowy, Regulaminu bądź Cennika,
z  wyprzedzeniem  co  najmniej  jednego
miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian
w życie.  Okres  ten może być  krótszy  jeśli
konieczność  zmian  wynika  ze  zmiany
przepisów prawa lub decyzji  Prezesa UKE,
a okres od ogłoszenie aktu prawnego do jego
wejścia w życie lub okres wskazany w decyzji
Prezesa UKE jest krótszy niż miesiąc.
   

3. Informacja o której mowa w ust. 2 zawiera:
a) treść proponowanej zmiany,
b)  pouczenie  o  prawie  wypowiedzenia
Umowy  w  przypadku  braku  akceptacji
zmian  w  terminie  do  dnia  wejścia  zmian
w życie,
   

c) pouczenie, że w przypadku wypowiedze-
nia Umowy Operator nie jest uprawniony do
żądania zwrotu udzielonej Abonentowi ulgi;
Ustęp c) nie ma zastosowania jeśli zmiana
Umowy,  Regulaminu  lub  Cennika  wynika
bezpośrednio (I) ze zmiany przepisów prawa,
(II)  decyzji  Prezesa  UKE  lub  (III)  zmiana
Cennika nie wiąże się z podwyższeniem cen
Usługi;  w  tych  wypadkach  Operator  może
żądać od Abonenta zwrotu udzielonej ulgi.
   

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, z za-
strzeżeniem  ust.  5,  doręczana  jest
Abonentowi  na  trwałym nośniku,  w  takiej
formie,  w  jakiej  została  zawarta  Umowa.
Na żądanie Abonenta, który zawarł Umowę
w formie  pisemnej  Operator  dostarcza  tą
informację drogą elektroniczną na wskaza-
ny  przez  Abonenta  adres  poczty  elektro-
nicznej,  zaś  na  żądanie  Abonenta,  który
zawarł Umowę w formie elektronicznej lub
dokumentowej – doręcza ją na piśmie.
   

5. W  przypadku  gdy  zmiana  Umowy,
Regulaminu  lub  Cennika  wynika  bezpo-
średnio ze zmiany przepisów prawa, powo-
duje obniżenie cen Usługi, dodanie nowej
usługi  lub wynika z decyzji  Prezesa UKE
Operator podaje do publicznej wiadomości
poprzez  zamieszczenie  na  stronie
www.c3.net.pl a także wywieszenie w Biu-
rze  Obsługi  treść  proponowanych  zmian,
z wyprzedzeniem co najmniej jednego mie-
siąca przed wejściem zmian w życie. Okres
ten  może  być  krótszy  jeśli  konieczność
zmian wynika ze zmiany przepisów prawa
lub decyzji Prezesa UKE, a okres od ogło-
szenie  aktu  prawnego do jego wejścia  w
życie  lub  okres  wskazany  w  decyzji
Prezesa  UKE  jest  krótszy  niż  miesiąc.
Operator jednocześnie informuje Abonenta
o  prawie  wypowiedzenia  Umowy  w  razie
braku akceptacji zmian w terminie do dnia
wejścia zmian w życie.

6. Zmiana  warunków  Umowy  (w  tym
Regulaminu  i  Cennika)  przez  Operatora
możliwa jest jedynie z ważnej przyczyny,
w szczególności w przypadku:
   

a) zmiany przepisów prawa lub wydania
decyzji Prezesa UKE bądź innego organu
państwowego,  wymagającej  dostosowa-
nia Umowy do zmienionych przepisów lub
nakazów wynikających z decyzji;
   

b) konieczności  usunięcia  klauzul  niedo-
zwolonych;
   

c) niezależnych od Operatora działań lub
zaniechań podmiotów, od których nabywa
usługi na potrzeby dostarczania ich Abo-
nentowi, w tym nadawców programów te-
lewizyjnych,  w  szczególności  polegają-
cych  na  zaprzestaniu  przez  nich  prowa-
dzenia działalności gospodarczej, zaprze-
staniu nadawania programu, rozwiązaniu
umowy z Operatorem;
   

d) istotnego  i  niezależnego  od  Operatora
wzrostu kosztów koniecznych do poniesienia
w celu świadczenia usług na rzecz Abonenta
–  przy  czym zmiana  warunków cenowych
Umowy możliwa jest jedynie dla Umów za-
wartych  na  czas  nieoznaczony.  Operator
może  dokonać  zmiany  warunków  Umowy
poprzez  podwyżkę  Opłaty  abonamentowej,
nie  częściej  jednak niż  jeden raz  do roku
i o kwotę nie wyższą niż 25% obecnej stawki
za  usługę.  Zmiana  warunków  cenowych
Umowy nie jest możliwa dla Umów zawar-
tych na czas oznaczony

§ 5 Warunki przedłużenia Umowy
   

Umowa na czas oznaczony wraz z upływem
okresu na jaki została zawarta ulega auto-
matycznemu przedłużeniu na czas nieozna-
czony, o ile Abonent nie złoży przeciwnego
oświadczenia woli  przed upływem terminu
jej  obowiązywania.  W  przypadku  gdyby
oświadczenie  takie  nie  zostało  złożone
Umowa  wiązać  będzie  Strony  na  warun-
kach dotychczasowych. Przed automatycz-
nym  przedłużeniem  Umowy,  Dostawca
Usług informuje abonenta w sposób jasny
i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie
nie później niż 30 dni przed upływem okre-
su, na jaki Umowa została zawarta, o auto-
matycznym  przedłużeniu  umowy,  sposo-
bach jej rozwiązania, a także najkorzystniej-
szych oferowanych przez siebie pakietach
taryfowych.

§ 6 Rozwiązanie Umowy
   

a) W  przypadku  zawarcia  Umowy  poza
Biurem Obsługi Abonenta lub na odległość
Abonent uprawniony jest do odstąpienia od
Umowy  bez  podawania  przyczyny,
w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy,
składając oświadczenie Operatorowi. Ope-
rator  zobowiązany  jest  przekazać  wzór
oświadczenia o odstąpieniu, oraz pouczenie
o tym prawie w chwili zawierania Umowy. W
przypadku  gdyby  wzór  taki  nie  został
przekazany  Abonent  może  odstąpić  od
umowy  w  ciągu  12  miesięcy  od  dnia
zawarcia Umowy. Dla zachowania terminu
wskazanych  w  zdaniach  poprzednich
wystarczające  jest  wysłanie  oświadczenia
na adres Operatora. 
   

b) Umowa  na  czas  określony  ulega
rozwiązaniu  z  chwilą  upływu  okresu,  na
jaki  została  zawarta,  pod  warunkiem

złożenia  przez  Abonenta  oświadczenia  o
braku woli przedłużenia trwania umowy, o
którym mowa w § 5. 
   

c) Umowa na czas określony może być wy-
powiedziana przez każdą ze Stron każdym
czasie, z zachowaniem 30-dniowego okre-
su wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
kolejnego Okresu rozliczeniowego. W przy-
padku  gdy  umowa  o  świadczenie  usług
telekomunikacyjnych  zawarta  na  czas
określony uległa automatycznemu przedłu-
żeniu na czas nieokreślony po okresie jej
obowiązywania,  Abonentowi  przysługuje
prawo  do  jej  wypowiedzenia  w  każdym
czasie z zachowaniem miesięcznego okre-
su wypowiedzenia. W okresie wypowiedze-
nia Abonent ponosi  jedynie koszty świad-
czenia usług telekomunikacyjnych objętych
Umową.
   

d) Każda  ze  Stron  ma  prawo  rozwiązać
Umowę  ze  skutkiem  natychmiastowym,
bez  zachowania  okresu  wypowiedzenia,
w następujących przypadkach:
   

I. Abonent:
I. w przypadku gdy koszty  wykonania In-
stalacji  w związku z koniecznością zasto-
sowania szczególnych rozwiązań technicz-
nych  są  wyższe  niż  Opłata  instalacyjna
i Abonent ich nie akceptuje;
   

II. nierozpoczęcia  świadczenia  przez
Operatora Usług w terminie 30 dni od da-
nia wskazanego w Umowie jako dzień roz-
poczęcia świadczenia Usług;
   

III. w przypadku nieświadczenia lub niena-
leżytego świadczenia Usług przez Operato-
ra przez okres kolejnych 30 dni;
   

IV. jeśli  świadczenie  Usług  określonych
w  Umowie  jest  niemożliwe  ze  względów
technicznych;
   

V. w razie zmiany przez Operatora posta-
nowień  Umowy,  Regulaminu  lub  zmiany
Cennika; 
   

VI. w razie utraty Tytułu prawnego do Lo-
kalu  lub cofnięcia  zgody udzielonej  przez
osobę,  której  przysługuje  Tytuł  prawny
do Lokalu;
   

VII. w  razie  niewywiązywania  się  przez
Operatora z istotnych postanowień Umowy
oraz  niniejszego  Regulaminu,  mimo
uprzedniego wezwania Operatora do nale-
żytego  wykonania  Umowy  i  wyznaczenia
mu dodatkowego 14 dniowego terminu na
usunięcie naruszeń;
   

II. Operator:
VIII. w przypadku gdy koszty wykonania In-
stalacji  w związku z koniecznością zasto-
sowania szczególnych rozwiązań technicz-
nych  są  wyższe  niż  Opłata  instalacyjna
i Abonent ich nie akceptuje;
   

IX. w razie opóźnienia Abonenta z zapłatą
należności za co najmniej 2 pełne okresy
rozliczeniowe,  po  uprzednim  wezwaniu
Abonenta do zapłaty i bezskutecznym upły-
wie udzielonego mu dodatkowego 14 dnio-
wego terminu;
   

X. w razie naruszenia przez Abonenta po-
stanowień Umowy lub Regulaminu, w szcze-
gólności wskazanych w § 10 Regulaminu, po
uprzednim  wezwaniu  Abonenta  do  zanie-
chania  naruszeń  i  usunięcia  ich  skutków
i  bezskutecznym  upływie  udzielonego  mu
dodatkowego 14 dniowego terminu;
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XI. w razie utraty Tytułu prawnego do Loka-
lu  przez  Abonenta  lub  cofnięcia  zgody
udzielonej przez osobę, której przysługuje
Tytuł prawny do Lokalu;
   

XII. jeśli  świadczenie  Usług  określonych
w  Umowie  jest  niemożliwe  ze  względów
technicznych;
   

e) Wypowiedzenie Umowy i jej rozwiązanie
w trybie natychmiastowym winno nastąpić
na piśmie, lub w formie dokumentowej (np.
za pośrednictwem poczty elektronicznej  –
adres  do  wysłania  oświadczenia  przez
Abonenta:  info@c3.net.pl).  Dostawca  Us-
ług  potwierdza  Abonentowi  na  trwałym
nośniku przyjęcie oświadczenia, w terminie
14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia,
wskazując nazwę usługi będącej przedmio-
tem wypowiedzenia, dzień otrzymania wy-
powiedzenia i dzień rozwiązania Umowy.
   

f) Z  dniem rozwiązania  Umowy Operator
zaprzestaje  świadczenia  Usługi,  oraz
uprawniony jest  do żądania  zwrotu  Urzą-
dzenia dostępowego, jeśli stanowi ono wła-
sność Operatora.
   

g) W przypadku wypowiedzenia przez Abo-
nenta, lub rozwiązania ze skutkiem natych-
miastowym z przyczyn leżących po stronie
Abonenta Umowy, na podstawie której Ope-
rator świadczył Abonentowi usługi po cenach
promocyjnych, Operator ma prawo dochodzić
od Abonenta zwrotu udzielonej ulgi w wyso-
kości  pomniejszonej  o  proporcjonalną  war-
tość zniżek za okres od dnia zawarcia Umo-
wy do dnia jej rozwiązania.
   

h) Abonent zobowiązany jest do zwrotu Urzą-
dzenia  dostępowego  udostępnionego  przez
Operatora w terminie 7 dni od dnia wygaśnię-
cia lub rozwiązania Umowy. Zwrot Urządzenia
dostępowego  następuje  w  Biurze  Obsługi
Abonenta, na koszt Abonenta. W przypadku
braku  zwrotu  Urządzenia  dostępowego  we
wskazanym terminie Operator, po uprzednim
wezwaniu Abonenta do zwrotu Urządzenia do-
stępowego i bezskutecznym upływie dodatko-
wego 14 dniowego terminu, uprawniony jest
do żądania od Abonenta zapłaty kary umow-
nej w wysokości określonej w Cenniku. Wyso-
kość  kary  umownej  odpowiada rzeczywistej
wartość  Urządzenia  dostępowego.  Kara
umowna może zostać naliczona także w przy-
padku  zwrócenia  Urządzenia  dostępowego
w stanie uszkodzonym, jeśli uszkodzenie unie-
możliwia  korzystanie  z  Urządzenia  zgodnie
z przeznaczeniem, wynika z  przyczyn leżą-
cych po stronie Abonenta, a koszt naprawy
przewyższa wartość Urządzenia.
   

i) Ewentualne opłaty jakie Abonent może być
zobowiązany  uiścić  na  rzecz  Operatora
w momencie rozwiązania Umowy to zaległe
Opłaty miesięczne i jednorazowe, oraz opłaty
wynikające z ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

§ 7 Zasady przetwarzania danych
osobowych i transmisyjnych

   

1. [Administrator] Administratorem danych
osobowych jest:
   

a) W zakresie Usług internetowych, telefo-
nii  oraz  Usług  mobilnych  –  Operator,
to jest C3 NET Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w    59-970 Zawidów, Plac Zwycięstwa 27,
wpisaną do rejestru  przedsiębiorców Kra-
jowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez  Sąd  Rejonowy  dla  Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Go-
spodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowe-
go, pod numerem KRS 0000765318. Ad-
ministrator  powołał  Inspektora  Ochrony
Danych,  z  którym  kontakt  możliwy  jest
pod adresem e-mail: info@c3.net.pl.
   

b) W  zakresie  Usług  telewizji  cyfrowej
i VOD – Metroport Sp. z o.o. z siedzibą w
Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 54/56, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Re-
jestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy  dla  Łodzi-Śródmieścia  w  Łodzi
XX Wydział KRS pod nr 0000337502. Admi-
nistrator  powołał  Inspektora  Ochrony  Da-
nych, z którym kontakt możliwy jest pod ad-
resem poczty e-mail: biuro@metroport.pl.
Gdy w dalszej  części  zapisów mowa jest
o Administratorze danych należy rozumieć
pod tym pojęciem zarówno Operatora w za-
kresie wskazanym w punkcie a) jak i Metro-
port w zakresie wskazanym w punkcie b).
   

2. [Przekazywanie  danych  Abonenta]
Dane Abonenta mogą być przekazywane:
   

a) przez Operatora podmiotom współpra-
cującym z Operatorem przy świadczeniu
usług  telekomunikacyjnych,  w  tym  na
rzecz Metroport Sp. z o.o., będącej wobec
Operatora  dostawcą  sieci  na  potrzeby
świadczenia usług mobilnych i prowadzą-
cej  obsługę  tych  usług,  a  także  innym
podmiotom  świadczącym  na  zlecenie
Operatora  usługi  serwisowe,  prowadząc-
ym obsługę informatyczną i świadczącym
usługi windykacyjne. Jeśli Abonent wyraził
zgodę  na  umieszczenie  jego  danych  w
spisie Abonentów Operator jest uprawnio-
ny  do  przekazania  jego  danych  innym
przedsiębiorcom,  w  celu  publikacji  spisu
lub świadczenia usługi informacji o nume-
rach telefonicznych.
   

b) przez Metroport podmiotom współpra-
cującym  z  Metroport  przy  świadczeniu
usług telewizji cyfrowej i VOD, w tym na
rzecz Operatora, który na zlecenie Metro-
port  prowadzi  obsługę  Abonentów  tych
usług,  a  także  innym podmiotom świad-
czącym na zlecenie Operatora usługi ser-
wisowe, prowadzącym obsługę informaty-
czną i świadczącym usługi windykacyjne.
   

3. [Cel  przetwarzania  danych osobowych]  
Dane osobowe Abonenta przetwarzane są
dla potrzeb wykonania Umowy o świadcze-
nie  usług  telekomunikacyjnych,  to  jest
ukształtowania jej treści, zmian lub rozwiąz-
ania, oraz realizacji, w tym wykonania obo-
wiązku transmisji danych, rozliczenia świad-
czonych Usług i windykacji należności.
   

4. [Podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych] Na podstawie art. 6 ust. 1 b) i c)
w  zw.  z  art.  161  ust.  2  ustawy  Prawo
telekomunikacyjne  Administrator  Danych
uprawniony jest do przetwarzania bez zgody
Abonenta  (to  jest  zbierania,  utrwalania,
przechowywania, opracowywania, zmienia-
nia i udostępniania): (1) imienia, nazwiska,
(2)  imion  rodziców,  (3)  miejsca  i  daty
urodzenia,  (4)  adresu  miejsca  zamel-
dowania na pobyt stały,  adresu korespon-
dencyjnego  jeśli  jest  inny  niż  adres
zameldowania  na pobyt  stały,  (5)  numeru
ewidencyjnego  PESEL,  (6)  nazwy,  serii  i
numeru dowodu tożsamości, a w przypadku
cudzoziemca,  który  nie  jest  obywatelem
państwa członkowskiego albo Konfederacji

Szwajcarskiej – numeru paszportu lub karty
pobytu,  (7)  danych zawartych w dokumen-
tach potwierdzających możliwość wykonania
zobowiązania  wobec  Operatora  wynikają-
cego z umowy o świadczenie usług teleko-
munikacyjnych,  (8)  adresu  poczty
elektronicznej.  Inne  dane  Abonenta  odbie-
rane  przy  zawieraniu  Umowy (takie  jak  nr
telefonu, nr rachunku bankowego) przetwa-
rzane są za zgodą Abonenta na podstawie
art. 6 ust. 1 a) RODO.
   

5. [Dobrowolność  przekazania  danych]
Dane  osobowe  przekazywane  są  przez
Abonenta  dobrowolnie,  jednak  brak  prze-
kazania danych osobowych wymienionych
w ust. 3 powyżej może skutkować brakiem
możliwości świadczenia usług telekomuni-
kacyjnych.
   

6. [Dostęp do danych osobowych] Abonent
ma prawo w każdym czasie żądać dostępu
do swoich danych osobowych i ich sprosto-
wania jeśli są nieprawidłowe.
   

7. [Prawo  usunięcia  danych  osobowych
(prawo  do  bycia  zapomnianym)] Abonent
ma prawo żądania  od  Administratora  da-
nych niezwłocznego usunięcia jego danych
osobowych, jeśli: (1) nie są już niezbędne
do wykonania Umowy, (2) Abonent cofnął
zgodę na przetwarzanie danych, a nie ma
innej  podstawy  prawnej  przetwarzania,
w szczególności nie są one niezbędne do
wykonania  Umowy,  (3)  Abonent  wniósł
sprzeciw  wobec  przetwarzania  i  nie
występują nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania, (4) przetwarzanie
danych osobowych Abonenta było niezgo-
dne z prawem.
   

8. [Prawo  sprzeciwu] Abonent  ma  prawo
w  dowolnym  momencie  wnieść  sprzeciw
– z przyczyn związanych z jego szczególną
sytuacją  –  wobec  przetwarzania  dotyczą-
cych  go  danych  osobowych,  gdy  są  one
przetwarzane  w  prawnie  uzasadnionym
interesie  Administratora  danych.  Admini-
stratorowi  danych  nie  wolno  już  przetwa-
rzać  tych  danych  osobowych,  chyba  że
wykaże  on  istnienie  ważnych  prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych  wobec  interesów,  praw
i wolności Abonenta, lub podstaw do usta-
lenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   

9. [Prawo ograniczenia przetwarzania da  -  
nych] Abonent  może  żądać  ograniczenia
przetwarzania  jego  danych  osobowych
gdy: (1) Abonent kwestionuje prawidłowość
danych osobowych – na okres pozwalający
Administratorowi  danych sprawdzić prawi-
dłowość  tych  danych,  (2)  przetwarzanie
jest niezgodne z prawem a Abonent sprze-
ciwia się usunięciu danych osobowych, żą-
dając w zamian ograniczenia ich wykorzy-
stywania, (3) Administrator danych nie po-
trzebuje już danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne Abo-
nentowi  do  ustalenia,  dochodzenia  lub
obrony roszczeń, (4) Abonent wniósł sprze-
ciw  wobec  przetwarzania  –  do  czasu
stwierdzenia,  czy  prawnie  uzasadnione
podstawy po stronie Administratora danych
są  nadrzędne  wobec  podstaw  sprzeciwu
Użytkownika.
   

10. [Prawo przenoszenia danych] Abonent
ma  prawo  otrzymać  w  ustrukturalizowa-
nym,  powszechnie  używanym  formacie
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dane osobowe jej dotyczące, które przeka-
zał  Administratorowi  danych  i  ma  prawo
przesłać te dane innemu administratorowi
bez przeszkód ze strony Administratora da-
nych. Abonent ma także prawo żądać, by
Administrator danych przesłał te dane bez-
pośrednio  innemu  administratorowi,  o  ile
jest to techniczne możliwe.
   

11. [Okres przechowywania danych] Dane
Abonenta przechowywane będą przez cały
okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu
(1)  w  okresie  dochodzenia  roszczeń,
(2)  wykonywania  obowiązków  przewi-
dzianych  w  obowiązujących  przepisach
(w tym obowiązku retencji danych i obowią-
zku przechowywania dokumentów księgo-
wych)  lub  (3)  na  podstawie  zgody
Abonenta. 
   

12. [Cofnięcie zgody na przetwarzanie da  -  
nych] W  przypadku  gdy  dane  Abonenta
przetwarzane są  na  podstawie  udzielonej
przez niego zgody i nie ma innej podstawy
prawnej  przetwarzania,  Abonent  może
w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwa-
rzanie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania da-
nych dokonanego przed cofnięciem zgody.
   

13. [Prawo do wniesienia skargi] Abonent
ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli
uważa, że przetwarzanie jego danych oso-
bowych  narusza  obowiązujące  przepisy
prawa. 
   

14. [Przetwarzanie  danych  transmisyjnych]  
Na podstawie art.  165 ustawy Prawo tele-
komunikacyjne  dla  celów  przekazywania
komunikatów  w  sieciach  telekomunikacyj-
nych oraz naliczania opłat za usługi teleko-
munikacyjne  i  ich  windykacji  Administrator
danych  przetwarzać  będzie  dane  transmi-
syjne,  takie  jak:  dane  routingowe,  czas
trwania  połączeń,  czas  rozpoczęcia  i  za-
kończenia połączenia, objętość komunikatu,
format (protokół przekazu komunikatu), dane
o  położeniu  urządzeń  końcowych  wy-
wołującego i  wywoływanego,  sieć,  w której
następuje  rozpoczęcie  i  zakończenie  połą-
czenia.  Dane  te  będą  przetwarzane
w okresie obowiązywania umowy, a po jej za-
kończeniu w okresie dochodzenia roszczeń
lub  wykonywania  obowiązków  spoczywają-
cych  na  Administratorze  danych  z  mocy
prawa.  Dane  transmisyjne  mogą  też  być
przetwarzane  na  podstawie  udzielonych
przez Abonenta zgód na ich przetwarzanie,
do  celów  określonych  w  oświadczeniu
o udzieleniu zgody. 
   

15. [Przetwarzanie danych o lokalizacji] Ad-
ministrator danych przetwarza dane o loka-
lizacji,  to jest dane wskazujące na geogra-
ficzne  położenie  urządzenia  końcowego
Abonenta,  inne  niż  dane  niezbędne  do
przekazywania  komunikatów  w  sieci  lub
naliczania opłat za usługę w przypadku, gdy

wymagają  tego  obowiązujące  przepisy
prawa. Dane te mogą także być przetwa-
rzane za zgodą Abonenta, za zgodą wska-
zaną w oświadczeniu o udzieleniu tej zgody.
   

16. [Spis Abonentów] Operator świadczący
Usługi  telefonii  stacjonarnej  zobowiązany
jest do sporządzania i uaktualniania spisów
swoich  abonentów.  Spis  abonentów
udostępniany jest  w wersji  książkowej  lub
elektronicznej  po  cenie  uwzględniającej
koszty. Istnieje możliwość wykorzystywania
danych  do  spisu  elektronicznego,  po-
siadającego funkcje wyszukiwania.  Opera-
tor  jest  obowiązany  zabezpieczyć  spisy
wydawane w formie elektronicznej w spo-
sób  uniemożliwiający  wykorzystanie  za-
wartych w nich danych niezgodnie z prze-
znaczeniem. W spisie abonentów umiesz-
czane są: (1) imiona i nazwisko, (2) numer
telefonu,  (3)  nazwa  miejscowości  i  ulicy.
Umieszczenie  danych  Abonenta  w  spisie
następuje za zgodą Abonenta. 
  

17. [Zautomatyzowane  podejmowanie  de  -  
cyzji] Administrator danych nie poddaje da-
nych  Abonenta  zautomatyzowanemu  po-
dejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
   

Mając powyższe na uwadze Abonent  wy-
raża zgodę na:

[    ] TAK [    ] NIE
   

Abonent  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie
danych:  numeru  NIP,  numeru  konta  ban-
kowego,  numeru  telefonu  przekazanych
przy zawieraniu Umowy oraz w trakcie jej
wykonywania,  na  potrzeby  wykonania
Umowy.

[    ] TAK [    ] NIE
   

Abonent  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie
danych przekazanych Operatorowi,  w tym
adresu e-mail i numeru telefonu, dla celów
marketingowych, w tym przekazywania in-
formacji  o  nowych ofertach promocyjnych,
usługach, konkursach i produktach oraz in-
nych informacji handlowych. Dane te będą
przetwarzane do  czasu  zakończenia  obo-
wiązywania umowy.

[    ] TAK [    ] NIE
   

Abonent  składa  żądanie  doręczania  pro-
ponowanych  zmian  Umowy,  Regulaminu
i Cennika, a także potwierdzenia dokonanej
zmiany  Pakietu  świadczonych  Usług
w drodze porozumiewania się na odległość
na wskazany przez Abonenta adres poczty
elektronicznej.

[    ] TAK [    ] NIE
   

Abonent wyraża zgodę na doręczanie kie-
rowanej do niego korespondencji, w szcze-
gólności  komunikatów,  zawiadomień,  wez-
wań do zapłaty na wyżej wskazany przez
Abonenta adres poczty elektronicznej.

[    ] TAK [    ] NIE
   

Abonent  wyraża  zgodę  na  wystawianie
i  przesyłanie  faktur  i  rachunków obejmują-
cych  należności  za  Usługi  drogą  elektro-
niczną na wskazany przez Abonenta adres
poczty elektronicznej.
 

[    ] TAK [    ] NIE
   

Abonent  wyraża  zgodę  na  zamieszczenie
jego  danych  w  telefonicznym  spisie  abo-
nentów.

[    ] TAK [    ] NIE
   

Abonent  wyraża  zgodę na  przesyłanie  po-
twierdzenia  przyjęcia  reklamacji  do  rozpo-
znania oraz odpowiedzi na reklamacje drogą
elektroniczną na wskazany przez Abonenta
adres poczty elektronicznej.
  

§ 8 Postanowienia końcowe
   

1. W Regulaminie uregulowano:
a) okres rozliczeniowy,
b) sposoby dokonywania płatności;
c) sposób zmiany Pakietu;
d) szczegółowe warunki wykonania instalacji,
e) warunki udostępnienia i  sprzedaży urzą-
dzenia dostępowego,
f) informacje o funkcjonalnościach Usługi,
g) sposoby  informowania  Abonenta  o  wy-
czerpaniu pakietu transmisji danych w przy-
padku  usługi  Internetu  mobilnego  oraz
o możliwości bieżącej kontroli stanu takiego
pakietu,
h) zakres  usług  serwisowych  i  sposoby
kontaktowania  się  z  podmiotami  świadczą-
cymi te usługi,
i) zakres odpowiedzialności Operatora z ty-
tułu  niewykonania  lub  nienależytego  wyko-
nania umowy, wysokość odszkodowania oraz
zasady i terminy jego wypłaty,
j) zasady, tryb i terminy składania oraz roz-
patrywania reklamacji,
k) informację o postępowaniach w sprawie
pozasądowego  rozwiązywania  sporów
konsumenckich,
l) sposób uzyskania informacji o aktualnym
cenniku usług i kosztach usług serwisowych,
m) zasady zamieszczania danych Abonenta
w spisie abonentów,
n) sposób przekazywania abonentowi infor-
macji  o  zagrożeniach  związanych  ze
świadczoną  usługą,  w  tym  o  sposobach
ochrony bezpieczeństwa,  prywatności  i  da-
nych osobowych.
   

2. Kwestie  nie  uregulowane  w  niniejszej
Umowie  i  Regulaminie  reguluje  ustawa
Prawo  Telekomunikacyjne  z  dnia  16  lipca
2004 r. (Dz. U. nr 171, poz. 1800).
   

3. Załączniki  stanowią  integralną  część
Umowy. 
   

4. Umowę  sporządzono  w  dwóch  egzem-
plarzach, po jednym dla każdej ze stron.

  
W imieniu Operatora   Abonent lub osoba upoważniona
  

..................................................................................... .....................................................................................

Załączniki: Nr 1 – Regulamin, Nr 2 – Cennik, Nr 3 – Regulamin oraz cennik z tabelami promocji,
Nr 4 – Protokół zdawczo-odbiorczy powierzonego sprzętu, Nr 5 – Oferta programowa.
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REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH C3 NET Sp. z o.o. S. k.
  

§ 1 Definicje
  

1. Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna,
lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, która zawarła z Opera-
torem Umowę o świadczenie Usług. 
   

2. Aktywacja – rozpoczęcie świadczenia Usługi
   

3. Aparat  telefoniczny –  urządzenie  służące
do  wykonywania  połączeń  głosowych  przy
wykorzystaniu Usług telefonii bądź Usług tele-
fonii mobilnej.
   

4. Awaria – uszkodzenie Sieci ograniczające lub
uniemożliwiające dostęp sygnału Sieci Operatora
do Odbiornika lub Terminala Abonenta; 
   

5. Biuro Obsługi Abonenta – jednostka orga-
nizacyjna Operatora powołana celem umożli-
wienia  Abonentowi  kontaktu  z  Operatorem,
a  także  obsługi  Abonenta  i  udzielania  mu
pomocy we właściwej realizacji Umowy; 
   

6. Cennik – wykaz Usług wraz z określeniem
rodzaju i wysokości opłat, stanowiący integralną
część Umowy, dostępny na stronie internetowej
Operatora www.c3.net.pl oraz w Biurze Obsługi
Abonenta na każde żądanie Abonenta;
   

7. Instalacja – właściwy ze względu na rodzaj
objętych Umową o świadczenie Usług zespół
urządzeń i kabli, w tym między innymi gniazd
abonenckich,  odgałęźników,  rozgałęźników,
filtrów,  zwrotnic  internetowych,  zainstalowa-
nych w Lokalu Abonenta w sposób umożliwia-
jący Abonentowi korzystanie z Usług; 
   

8. Kaucja – kwota pieniężna wpłacana przez
Abonenta Operatorowi przy zawieraniu Umo-
wy bądź w trakcie jej trwania w celu zabezpie-
czenia opłat i innych należności wynikających
z tytułu świadczonych Usług;
   

9. Karta SIM – karta z mikroprocesorem (tak-
że karta USIM lub inna karta) udostępniana
Abonentowi/Użytkownikowi, umożliwiająca za
pomocą Aparatu telefonicznego lub Urządze-
nia Telekomunikacyjnego dostęp do Usług ru-
chomych świadczonych przez Operatora, któ-
rej  przypisano:  Numer  abonencki,  kod  PIN
oraz kod PUK, a także inne cechy (np. nume-
ry i aplikacje dodatkowe);
   

10. Kod PIN – indywidualny kod cyfrowy stoso-
wany do zabezpieczenia dostępu do Karty SIM;
   

11. Kod PUK – indywidualny kod cyfrowy zno-
szący blokadę Kodu PIN;
   

12. Limit transferu danych / połączeń – górna
granica ilości danych, których transfer może
zostać  dokonany,  lub  minut  połączeń,  które
mogą być wykonane przez Abonenta przy wy-
korzystaniu  Usług  mobilnych  w ramach wy-
branego przez Abonenta w Umowie Pakietu w
ciągu okresu rozliczeniowego;
   

13. Lokal – nieruchomość, jej część, bądź po-
mieszczenie mieszkalne lub użytkowe, w któ-
rym  wykonana  jest  Instalacja  i  w  którym
świadczone są Usługi;
   

14. Numer abonencki  – nadany Abonentowi
przez Operatora numer telefoniczny określo-
ny w Umowie;
   

15. Odbiornik telewizyjny – urządzenie służą-
ce do odbioru sygnału telewizyjnego i / lub ra-
diowego, stanowiące własność Abonenta;
   

16. Oferta Operatora – aktualnie obowiązujące
zestawienie Pakietów, zawierające szczegółowy
opis rodzaju i  zakresu Usług świadczonych w
ramach danego Pakietu z  wyszczególnieniem
cen, dostępny w Biurze Obsługi oraz na stronie
internetowej Operatora www.c3.net.pl.
   

17. Okres  rozliczeniowy  –  okres  jednego
miesiąca, za który dokonywane są rozliczenia

należności  Abonenta  wobec  Operatora  z
tytułu świadczonych Usług 
   

18. Operator  –  podmiot  świadczący Usługi
na podstawie Umowy – C3 NET Sp. z o.o. S.
k., Plac Zwycięstwa 27; 59-970 Zawidów;
   

19. Opłata  Jednorazowa  –  opłata  z  tytułu
jednorazowych  czynności  podejmowanych
przez  Operatora  celem  umożliwienia  Abo-
nentowi  korzystania  z  Usług,  określona  w
Umowie oraz w Cenniku;
   

20. Opłata Abonamentowa - miesięczna opłata
z tytułu Usług świadczonych Abonentowi przez
Operatora, określona według Cennika, Umowy
bądź Regulaminu promocji; 
   

21. Pakiet – zdefiniowany w Ofercie Opera-
tora  rodzaj  i  zakres  świadczonych  przez
Operatora Usług, nabywany przez Abonenta
w drodze zawarcia Umowy; 
   

22. Próg kwotowy – stosowany w przypadku
Usługi telefonii bądź Usługi telefonii mobilnej
próg  kwotowy  dla  usług  o  podwyższonej
opłacie wybierany przez Abonenta, po prze-
kroczeniu  którego  Operator  zawiadamia  o
przekroczeniu progu i blokuje możliwość wy-
konywania połączeń na numery o podwyż-
szonej opłacie;
   

23. Przedstawiciel Operatora – osoba działa-
jąca w imieniu i na rzecz Operatora, upraw-
niona do składania i  przyjmowania oświad-
czeń woli  w zakresie zawarcia,  zmiany lub
rozwiązania Umowy, bądź też wykonania jej
postanowień, także w zakresie wydania Abo-
nentowi Urządzenia Abonenckiego oraz jego
instalacji, konserwacji lub naprawy; 
   

24. Przerwa techniczna – przerwa w dostę-
pie do Sieci związana z koniecznością prze-
prowadzenia  przez  Operatora  konserwacji
lub modernizacji Sieci, o której Operator po-
wiadomi  Abonenta  nie  mniej  niż  na  7  dni
wcześniej na stronie internetowej Operatora
i / lub na kanale informacyjnym;
   

25. Regulamin – niniejszy dokument, stano-
wiący  integralną  część  wszelkich  Umów o
świadczenie Usług;
   

26. Sieć Operatora – sieć telekomunikacyj-
na, stanowiąca własność Operatora, umożli-
wiająca świadczenie Usług;
   

27. Siła  Wyższa  –  zdarzenie  zewnętrzne,
którego skutków nie da się przewidzieć, ani
któremu, mimo dołożenia należytej staranno-
ści, nie można zapobiec. Siłę wyższą stano-
wią w szczególności wyładowania atmosfe-
ryczne oraz nagłe zmiany pogodowe;
   

28. Terminal  –  komputer  wykorzystywany
przez  Abonenta  umożliwiający  podłączenie
do Sieci i korzystanie z Usług internetowych;
   

29. Tytuł prawny do lokalu – prawo własno-
ści,  prawo  użytkowania  wieczystego,  spół-
dzielcze prawo do Lokalu lub inna umowa
uprawniająca do korzystania z Lokalu;
   

30. Umowa – umowa o świadczenie Usług,
na  podstawie  której  Operator  świadczy
wskazane w umowie Usługi zgodnie z niniej-
szym Regulaminem, Cennikiem oraz innymi
dokumentami  regulującymi  sposób  świad-
czenia Usług wskazanych w Umowie; 
   

31. Urządzenie  dostępowe  –  urządzenie
umożliwiające  odbiór  sygnału  oraz  /  lub
transmisję danych do Odbiornika i / lub Ter-
minala Abonenta, w tym Dekoder do odbioru
telewizji cyfrowej;
   

32. Urządzenie  końcowe  –  urządzenie
umożliwiające  korzystanie  z  Usługi,  w  tym

Aparat  telefoniczny,  Odbiornik  telewizyjny
bądź Terminal;
   

33. Usługi – usługi telekomunikacyjne świad-
czone przez Operatora, polegające w szcze-
gólności na udostępnianiu sygnału telewizyjn-
ego,  radiowego,  transmisji  danych  oraz  za-
pewnianiu dostępu do telefonii stacjonarnej;
   

34. Usługi internetowe – zapewnienie dostępu
do Sieci celem umożliwienia Abonentowi ko-
rzystania z sieci Internet;
   

35. Usługi mobilne – zapewnienie Abonentowi
dostępu do usług głosowych, usług transmisji
danych, usług przesyłania SMS i MMS oraz
innych  usług  telekomunikacyjnych  poprzez
ruchomą sieć telekomunikacyjną, które dzielą
się na Usługi telefonii mobilnej oraz Usługi In-
ternetu mobilnego.
   

36. Usługi telefonii – zapewnienie dostępu do
sieci  celem umożliwienia  Abonentowi  korzy-
stania z telefonii stacjonarnej pozwalającej na
realizowanie połączeń głosowych
   

37. Usługi telewizji – zapewnienie Abonentowi
sygnału telewizyjnego i radiowego, w postaci
analogowej lub cyfrowej;
   

38. Usługi telewizji na życzenie (VOD) - usłu-
ga umożliwiająca oglądanie pozycji lub Pakie-
tów z Bazy VOD będącej w aktualnej ofercie
Operatora, w dowolnie wybranym przez Abo-
nenta czasie; Usługa dostępna jest jako jeden
z pakietów Usług Operatora;
   

39. Zakończenie sieci – punkt Sieci Operatora
przeznaczony  do  zapewnienia  Abonentowi
dostępu do Usług;
  

§ 2 Postanowienia ogólne
   

1. Operator oświadcza, że posiada zezwole-
nie  Urzędu  Komunikacji  Elektronicznej  na
świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz
na transmisję danych.
   

2. Świadczenie  Usług  przez  Operatora  na
rzecz  Abonenta  odbywa  się  na  warunkach
określonych w dokumentach:
   

a) niniejszym Regulaminie,
   

b) Umowie o świadczenie Usług telekomuni-
kacyjnych;
   

c) Cenniku,
   

d) innych dokumentach, które regulują sposób
świadczenia Usług wybranych przez Abonenta z
Oferty Operatora i określonych w Umowie; 
   

3. Niniejszy Regulamin określa zasady świad-
czenia  Usług  przez  Operatora.  Operator
może  wprowadzać  odrębne  regulaminy  dla
świadczonych  przez  siebie  Usług,  w  szcze-
gólności związane z akcjami promocyjnymi. 
   

4. Postanowienia Umowy oraz odrębnych re-
gulaminów wprowadzonych przez Operatora
dla świadczonych przez siebie Usług regulu-
jące warunki świadczenia Usług odmiennie od
Regulaminu,  znajdują  pierwszeństwo  przed
postanowieniami Regulaminu.
   

5. Znajomość Regulaminu jest  obowiązkiem
Abonenta. W chwili zawarcia Umowy Abonent
oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z tre-
ścią Regulaminu i nie wnosi zastrzeżeń co do
jego  treści.  Regulamin  stanowi  integralną
część Umowy i jego egzemplarz jest wydawa-
ny Abonentowi wraz z egzemplarzem Umowy.
Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie
wskazanym w Umowie.
   

6. Obowiązujący  Regulamin  oraz  aktualny
Cennik  dostępne są na stronie  Internetowej
www.c3.net.pl oraz w Biurze Obsługi Abonen-
ta, na każde żądanie Abonenta. 
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§ 3 Zawarcie Umowy
   

1. Stroną Umowy może być osoba fizyczna po-
siadająca pełną zdolność do czynności  praw-
nych, osoba prawna, lub jednostka organizacyj-
na nie posiadająca osobowości prawnej.
   

2. Zawarcie Umowy następuje w formie pisem-
nej w Biurze Obsługi Abonenta lub poza nim,
w  formie  dokumentowej  za  pośrednictwem
poczty elektronicznej, innych sposobów porozu-
miewania się na odległość, lub panelu abonenta
(jeśli jest przez Operatora udostępniany) bądź
w formie elektronicznej (przy użyciu bezpieczne-
go podpisu elektronicznego).
   

3. W przypadku zawarcia Umowy poza Biu-
rem Obsługi Abonenta lub na odległość Abo-
nent uprawniony jest do odstąpienia od Umo-
wy bez podawania przyczyny, w terminie 14
od daty zawarcia Umowy, składając oświad-
czenie Operatorowi. Dla zachowania terminu
wskazanego w zdaniu poprzednim wystarcza-
jące  jest  wysłanie  oświadczenia  na  adres
Operatora. 
   

4. Przy zawieraniu Umowy Operator może żądać
od  osoby  ubiegającej  się  o  zawarcie  Umowy
okazania  dokumentu  potwierdzającego  tożsa-
mość, a także podania Operatorowi danych:
   

a) imienia i nazwiska,
   

b) adresu miejsca zameldowania na pobyt stały;     

c) adresu korespondencyjnego, jeśli jest inny
niż w punkcie b);
   

d) numeru PESEL;
   

e) nazwy, serii i numeru dokumentu potwier-
dzającego tożsamość, a w przypadku cudzo-
ziemca – numeru paszportu lub karty pobytu;
   

f) zawartych  w  dokumentach  potwierdzają-
cych możliwość wykonania wobec Operatora
zobowiązania wynikającego z Umowy;
   

g) adresu poczty elektronicznej.
Informacja i oświadczenia Abonenta dotyczą-
ce  przetwarzania  danych  uregulowane  są
w Umowie.
   

5. Operator może uzależnić zawarcie Umowy od:
   

a) dostarczenia  przez  osobę ubiegającą się
o zawarcie Umowy dokumentów potwierdza-
jących  możliwość  wykonania  zobowiązań
wynikających z Umowy wobec Abonenta;
   

b) pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej
osoby ubiegającej się o zawarcie Umowy do-
konanej w oparciu o dane będące w podsia-
daniu  Operatora  lub  udostępnionych  mu
przez biuro informacji gospodarczej;
   

6. Operator może odmówić zawarcia Umowy
w  przypadku  niespełnienia  przez  Abonenta
warunków wskazanych w ustępie 4 i 5 niniej-
szego paragrafu, a także w braku możliwości
technicznych świadczenia Usługi.
   

7. W przypadku negatywnej oceny wiarygodno-
ści płatniczej Abonenta dokonanej na podstawie
informacji udostępnionych przez biuro informacji
gospodarczej Operator może zażądać od Abo-
nenta  zabezpieczenia  wykonania  umowy  po-
przez zapłatę Kaucji, w maksymalnej wysokości
odpowiadającej wartości udostępnianego Urzą-
dzenia dostępowego lub trzykrotności opłat abo-
namentowych. W przypadku gdy Abonent zale-
ga z płatnościami na rzecz Operatora co naj-
mniej  jeden pełen okres rozliczeniowy i  mimo
wezwania do zapłaty i wyznaczenia mu dodat-
kowego 14 dniowego terminu nadal zobowiązań
nie reguluje, wówczas Operator ma prawo po-
trącić  wymagalną  wierzytelność  przysługującą
mu  wobec  Abonenta  z  Kaucją  i  żądać
uzupełnienia  Kaucji  do  pierwotnej  wysokości.
W  przypadku  wygaśnięcia  lub  rozwiązania
Umowy  Operator  niezwłocznie  zwróci  Kaucję

Abonentowi  po  uprzednim  potrąceniu  wszy-
stkich nieuregulowanych należności Abonenta
wobec Operatora.
   

8. Umowa może być zawarta przez pełno-
mocnika Abonenta. 
   

9. Operator oferuje świadczenie Usług:
   

a) telewizji analogowej,
b) telewizji cyfrowej,
c) internetowych stacjonarnych,
d) internetowych mobilnych,
e) telefonii stacjonarnej,
f) telefonii mobilnej.

§ 4 Wykonanie Instalacji 
  

1. Operator wykona Instalację w Lokalu Abo-
nenta, bądź dostosuje Instalację już znajdu-
jącą się  w Lokalu  do potrzeb Usług,  które
mają  być  Abonentowi  świadczone na  pod-
stawie Umowy, za zapłatą Opłaty jednorazo-
wej, zwanej dalej Opłatą instalacyjną, okre-
ślonej w Cenniku.
   

2. Abonent  wyraża  zgodę  na  wywiercenie
otworów,  poprowadzenie  i  umocowanie  In-
stalacji  na ścianach Lokalu,  zainstalowanie
Zakończenia Sieci oraz innych urządzeń nie-
zbędnych  do  wykonania  Usług,  w  sposób
wskazany przez Przedstawiciela Operatora. 
   

3. Opłata  instalacyjna obejmuje  koszt  wyko-
nania lub dostosowania Instalacji oraz koszty
gniazda odbiorczego i kabla od wejścia z klatki
schodowej do miejsca, które Abonent wskaże
jako miejsce montażu gniazda odbiorowego,
o ile  miejsce to będzie mogło być zaakcep-
towane z technicznego punktu widzenia. 
 

4. W  przypadku  konieczności  zastosowania
szczególnych  rozwiązań  technicznych  w  za-
kresie  wykonania  Instalacji  wszelkie  koszty
z  tym  związane  pokrywa  Abonent.  W  przy-
padku  stwierdzenia  konieczności  poniesienia
takich  kosztów  Operator  powiadomi  o  tym
Abonenta na piśmie i  uzyska jego zgodę na
wykonanie prac oraz akceptację kosztów przed
przystąpieniem  do  tych  prac.  W  przypadku
gdyby Abonent nie akceptował kosztów prac
każda ze stron uprawniona jest do odstąpienia
od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
   

5. Wykonywanie Instalacji w Lokalu odbywa
się w obecności Abonenta lub upoważnionej
przez niego osoby pełnoletniej. 
   

6. Przygotowanie  Lokalu  do wykonania  In-
stalacji  jest obowiązkiem Abonenta. Opera-
tor  oraz  jego  Przedstawiciel  zwolnieni  są
z prac polegających na przenoszeniu, prze-
mieszczaniu  lub  przesuwaniu  elementów
wyposażenia Lokalu Abonenta. 
   

7. Fakt oraz datę i godzinę wykonania Insta-
lacji,  a  także  fakt  przekazania  Abonentowi
Urządzenia dostępowego, jeśli takie jest nie-
zbędne dla świadczenia Usług i jeśli nie zo-
stało  ono  przekazane  przez  Operatora
w  chwili  zawierania  Umowy,  Abonent  lub
upoważniona przez niego osoba pełnoletnia
oraz Operator potwierdzą poprzez podpisa-
nie protokołu odbioru. Podpisanie protokołu
stanowi potwierdzenie, że Urządzenia dostę-
powe  nie  posiadały  widocznych  wad  lub
uszkodzeń w chwili ich wydania Abonentowi.
   

8. Operator gwarantuje zgodną z Umową ja-
kość Usług w przypadku montażu nie więcej
niż  3  Zakończeń  sieci  przy  wykorzystaniu
jednej Instalacji, przy przekroczeniu tej liczby
dla  zapewnienia  prawidłowej  jakości  Usług
niezbędne  jest  zakupienie  przez  Abonenta
urządzenia wzmacniającego, zgodnie z zale-
ceniem Operatora.
   

9. Na wniosek Abonenta, Operator może do-

konać przeniesienia Instalacji  do innego Lo-
kalu.  Przeniesienie  to  wymaga  podpisania
aneksu  do  Umowy i  wniesienia  Opłaty  jed-
norazowej, wskazanej w Cenniku. 
   

10. Abonent  zobowiązany  jest  do  używania
Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Abo-
nent  nie  jest  uprawniony  do  wykonywania
samodzielnych  napraw  i  modernizacji  In-
stalacji.  Abonent  zobowiązany  jest  niezwło-
cznie  powiadomić  Operatora  o  wszelkich
nieprawidłowościach  w  pracy,  usterkach  lub
uszkodzeniach Instalacji.
   

11. Abonent  zobowiązany  jest  udostępniać
Lokal  Operatorowi  celem  napraw  i  konser-
wacji  Instalacji.  Termin  każdorazowo  będzie
uzgadniany pomiędzy Stronami.

§ 5 Urządzenie dostępowe
/ Urządzenia końcowe

   

1. W  przypadku  gdy  do  świadczenia  Usług
niezbędne jest Urządzenie dostępowe, Ope-
rator  sprzeda lub  udostępni  Abonentowi,  na
czas  obowiązywania  Umowy,  właściwe  dla
danego  rodzaju  Usług  Urządzenie  dostępo-
we.  Operator  zobowiązany  jest  dostarczyć
Urządzenie dostępowe wolne od wad.
   

2. Abonent  uprawniony  jest  do  korzystania
z Urządzenia dostępowego innego niż dostar-
czone przez Operatora po uprzednim uzyska-
niu  pisemnej  zgody  Operatora.  Operator
może  odmówić  udzielenia  zgody  wyłącznie
w przypadku, gdy brak jest technicznych moż-
liwości wykorzystania takiego Urządzenia dla
celów  świadczenia  Usług,  bądź  istnieje  po-
ważne ryzyko,  że wykorzystanie Urządzenia
dostępowego  innego  niż  dostarczone  przez
Operatora  będzie  powodowało  zakłócenia
w funkcjonowaniu Sieci Operatora. 
   

3. W przypadku udostępnienia Urządzenia 
dostępowego:
   

a) pozostaje ono własnością Operatora 
   

b) opłata za udostępnienie Urządzenia dostę-
powego zawarta jest w opłacie abonamento-
wej, chyba że Umowa przewiduje inaczej.
   

c) wydanie  Urządzenia  dostępowego nastę-
puje w chwili zawarcia Umowy, bądź w chwili
wykonania  Instalacji  w  Lokalu  Abonenta,
na  podstawie  protokołu  odbioru  Urządzenia
dostępowego. 
   

d) z chwilą wydania Urządzenia dostępowego
Abonentowi  przechodzi  na  niego obowiązek
zabezpieczenia  Urządzenia  dostępowego
przed uszkodzeniem i utratą. 
   

e) Abonent ponosi wszelkie koszty niezbędne
dla prawidłowego funkcjonowania Urządzenia
dostępowego,  w  szczególności  opłaty  za
energię elektryczną. 
   

f) Abonent zobowiązany jest do używania Urzą-
dzenia dostępowego zgodnie z jego przezna-
czeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji,
wynikającymi z instrukcji obsługi.
   

g) Abonent nie jest uprawniony do wykonywa-
nia  samodzielnych  napraw  i  modernizacji
Urządzeń dostępowych,  w szczególności  do
zmiany  oprogramowania  lub  konfiguracji
Urządzeń.  Abonent  zobowiązany  jest  nie-
zwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich
nieprawidłowościach  w  pracy,  usterkach  lub
uszkodzeniach Urządzeń dostępowych.
h) Operator wykonuje naprawy lub wymianę
Urządzeń  dostępowych  na  swój  koszt,  bez
pobierania  opłat  od  Abonenta,  z  zastrzeże-
niem pkt. i).
   

i) Abonent  odpowiada  za  spowodowane  z
winy  lub  rażącego  niedbalstwa  Abonenta
uszkodzenie, zniszczenie lub utratę Urządze-
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nia dostępowego, w pełnej wysokości szkody
poniesionej przez Operatora. 
   

j) Abonent nie ma prawa udostępniać Urzą-
dzenia dostępowego osobom trzecim. 
   

k) Abonent zobowiązany jest do zwrotu Urzą-
dzenia dostępowego Operatorowi w terminie 7
dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umo-
wy, na warunkach określonych w Umowie.
   

4. W przypadku sprzedaży Urządzenia dostę-
powego:
   

a) z chwilą zapłaty ceny Urządzenie dostępo-
we  staje  się  własnością  Abonenta.  Umowa
może przewidywać szczególne warunki doty-
czące sposobu zapłaty ceny Urządzenia do-
stępowego,  a  także przewidywać,  że sprze-
daż nastąpi na warunkach promocyjnych.
   

b) Urządzenie wydawane jest Abonentowi w
chwili zawarcia Umowy lub w chwili wykona-
nia Instalacji w Lokalu Abonenta, na podsta-
wie protokołu odbioru Urządzenia. 
   

c) Z chwilą wydania Urządzenia dostępowego
Abonentowi przechodzi  na niego ryzyko przy-
padkowego uszkodzenia lub utraty Urządzenia. 
   

d) Urządzenie dostępowe objęte jest gwaran-
cją udzieloną przez producenta. 
   

e) Warunkiem gwarancji jest używanie Urzą-
dzenia dostępowego zgodnie z jego przezna-
czeniem i wymogami prawidłowej eksploata-
cji,  wynikającymi  z  instrukcji  obsługi;  samo-
wolne ingerowanie w Urządzenie Dostępowe
przez Abonenta wiąże się z utratą gwarancji.
   

f) zakres  odpowiedzialności  Operatora  za
wady  Urządzenia  dostępowego,  roszczenia
przysługujące  Abonentowi  w  związku  z  nie-
prawidłowym  funkcjonowaniem  Urządzenia
dostępowego,  oraz  szczegółowe  warunki
udzielonej gwarancji wynikają z karty gwaran-
cyjnej Urządzenia dostępowego, która wyda-
wana jest Abonentowi jednocześnie z wyda-
niem Urządzenia dostępowego.
   

5. Operator  może  oferować  do  sprzedaży
Abonentowi  Urządzenia  końcowe,  w  szcze-
gólności Aparaty telefoniczne. Postanowienia
ust. 4 niniejszego paragrafu mają odpowied-
nie  zastosowanie  do  sprzedaży  Urządzeń
końcowych.
   

6. Operator nie wprowadza żadnych ograni-
czeń w postaci blokad SIM bądź innych mają-
cych podobny skutek, w udostępnionych lub
sprzedanych  Urządzeniach  dostępowych
bądź Urządzeniach końcowych.

§ 6 Rozpoczęcie świadczenia Usług
   

1. W przypadku Usług stacjonarnych Opera-
tor rozpocznie świadczenie Usług nie później
niż w terminie 24 godzin od wykonania Insta-
lacji.  Na  życzenie  Abonenta  rozpoczęcie
świadczenia Usług może nastąpić w uzgod-
nionym  z  Abonentem  terminie,  późniejszym
niż wskazany w zdaniu poprzednim.
   

2. Za  rozpoczęcie  świadczenia  Usług  Abo-
nentowi, w którego Lokalu znajduje się już In-
stalacja dostosowana do świadczenia Usług i
w związku z tym nie jest pobierana Opłata in-
stalacyjna,  pobierana jest  Opłata jednorazo-
wa  zwana  Opłatą  aktywacyjną,  określona
w Umowie i Cenniku.
   

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za stan
techniczny Odbiornika i Terminala Abonenta.
   

4. Operator zwolniony jest z wszelkich czyn-
ności  związanych  z  przystosowaniem
Odbiornika i  Terminala Abonenta do odbioru
świadczonych  Usług,  co  oznacza  w  szcze-
gólności,  że  Abonent  zobowiązany  jest  do
konfiguracji  tych  urządzeń  we  własnym
zakresie. 

  

5. W przypadku Usług mobilnych Operator
rozpocznie świadczenie usług nie później niż
w terminie 24 godzin od zawarcia Umowy. 
  

6. W przypadku Usług telefonii stacjonarnej
i  mobilnej,  wiążących się  z  przeniesieniem
numeru  Abonenta  od  dotychczasowego
dostawcy  usług  aktywacja  Usług  nastąpi
z  chwilą  przeniesienia  tego  numeru  przez
dotychczasowego  dostawcę  usług  do  sieci
Operatora.
  

7. Operator  rozpocznie  naliczanie  opłat  za
usługi z chwilą rozpoczęcia ich świadczenia,
to  jest  z  chwilą  udostępnienia  sygnału
z Sieci Abonentowi.

§ 7 Zawieszenie świadczenia Usług
na wniosek Abonenta

  

1. Na pisemny wniosek Abonenta Operator
może wyrazić zgodę na zawieszenie świad-
czenia  Usług  oraz  obowiązku  wnoszenia
związanych z tymi Usługami opłat, na nastę-
pujących warunkach: 
  

a) zawieszenie następuje na czas określony
i  wyrażony w pełnych miesiącach kalenda-
rzowych, nie krótszy jednak niż jeden mie-
siąc i nie dłuższy niż trzy miesiące; 
  

b) zawieszenie następuje na zaakceptowany
przez Operatora pisemny wniosek Abonenta,
w którym wskazuje on okres, na jaki świad-
czenie Usług ma być zawieszone;
  

c) termin zawieszenia biegnie od pierwszego
dnia miesiąca następującego po zgłoszeniu
pisemnego wniosku przez Abonenta;
  

d) Abonent ma prawo wystąpienia z pisemnym
wnioskiem o wcześniejsze zakończenie okresu
zawieszenia świadczenia Usług przez Opera-
tora;  w takim przypadku Operator  rozpocznie
świadczenie Usług w terminie nie później niż 24
godziny  od  dnia  doręczenia  wniosku;  Opłata
miesięczna  zostanie  wówczas  wyliczona
proporcjonalnie do ilości dni, w których w danym
miesiącu Usługa była świadczona;
  

e) jeśli  Abonent  nie  wystąpił  z  wnioskiem
wskazanym w ustępie 1 punkt d) niniejszego
paragrafu, Operator rozpoczyna świadczenie
Usług po upływie okresu zawieszenia wska-
zanego  we  wniosku  o  zawieszenie  świad-
czenia Usług;
  

f) rozpoczęcie świadczenia Usług po okresie
zawieszenia potwierdzane jest przez Opera-
tora na piśmie;
  

2. W przypadku gdy Umowa zawarta jest na
czas oznaczony okres jej trwania ulega prze-
dłużeniu o okres trwania zawieszenia świad-
czenia Usług;
  

3. Abonent  może  dokonać  zawieszenia
świadczenia  Usług  nie  częściej  niż  raz
w roku kalendarzowym;

§ 8 Opłaty 
  

1. Abonent zobowiązany jest do uiszczania
Opłat  abonamentowych  i  Opłat  jednorazo-
wych  gotówką  w  Biurze  Obsługi  Abonenta
lub na rachunek bankowy Operatora o indy-
widualnym numerze wskazanym w Umowie. 
  

2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc ka-
lendarzowy.
  

3. Opłaty abonamentowe Abonent zobowią-
zany  jest  uiszczać  w  terminie  do  15  dnia
każdego miesiąca z góry. Opłata abonamen-
towa za pierwszy Okres rozliczeniowy korzy-
stania z Usługi rozliczana jest proporcjonal-
nie do czasu jej świadczenia.
  

4. Opłaty za połączenia telefoniczne wyko-
nane z Numeru Abonenta w danym Okresie

rozliczeniowym, a także Opłaty jednorazowe
za  czynności  wykonane  przez  Operatora
w danym Okresie rozliczeniowym Abonent zo-
bowiązany jest uiszczać w kolejnym Okresie
rozliczeniowym w wysokości i terminie wska-
zanym na rachunku. 
  

5. Rachunek doręczany jest  Abonentowi  na
adres wskazany w Umowie.  Za zgodą Abo-
nenta rachunek może być doręczany za po-
średnictwem poczty  elektronicznej  na  adres
wskazany przez Abonenta, lub być udostęp-
niony na koncie Abonenta w elektronicznym
Biurze Obsługi Abonenta. 
  

6. W przypadku opóźnienia z zapłatą należ-
ności Operator uprawniony jest do naliczania
odsetek ustawowych od wymagalnych a nie-
uiszczonych należności Abonenta.
  

7. Opłaty miesięczne, Opłaty jednorazowe oraz
opłaty za usługi serwisowe należne Operatorowi
za określone w Umowie Usługi  wskazane są
w Umowie oraz /  lub w Cenniku. Cennik do-
stępny  jest  na  stronie  internetowej  Operatora
www.c3.net.pl  a także w Biurze Obsługi  Abo-
nenta na każde żądanie Abonenta. 
  

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie Opłat na
rzecz Operatora przekraczającego jeden okres
rozliczeniowy  Operator  wzywa  Abonenta  do
zapłaty  udzielając  mu  dodatkowego  14
dniowego  terminu  do  dokonania  zapłaty.
W  przypadku  braku  zapłaty  Operator
uprawniony  jest  do  wstrzymania  świadczenia
Usługi lub ograniczenia dostępności Usługi (np.
wyłączenia  możliwości  wykonywania  połączeń
wychodzących przy Usłudze telefonii, przy czym
nie  wpływa  to  na  możliwość  wykonywania
połączeń  na  numery  alarmowe)  do  czasu
dokonania  zapłaty  zaległych  należności  przez
Abonenta.  Za okres wstrzymania świadczenia
Usługi nie są pobierane Opłaty. 
  

9. W przypadku gdy  opóźnienie  w zapłacie
Opłat  przekracza  dwa  okresy  rozliczeniowe
Operator  może  wypowiedzieć  Umowę  ze
skutkiem  natychmiastowym  z  zachowaniem
trybu wskazanego w Umowie. 

§ 9 Zmiana Pakietu i zamawianie
dodatkowych opcji Usługi

  

1. Abonent  może dokonywać zmian Pakietu
i zamawiać dodatkowe opcje usługi w każdym
momencie  trwania  Umowy,  o  ile  nie  zalega
z Opłatami na rzecz Operatora i o ile możli-
wość zmiany Pakietu nie została ograniczona
lub  wyłączona  w  Regulaminie  promocji,
w oparciu o który świadczona jest Usługa. 
  

2. Abonent może składać zamówienia na Pa-
kiety oraz dodatkowe opcje Usługi w Biurze
Obsługi  Abonenta  oraz  za  pośrednictwem
poczty  elektronicznej,  elektronicznego  Biura
Obsługi  Abonenta,  telefonicznie  a  także po-
przez wybranie odpowiedniej opcji na ekranie
Odbiornika telewizyjnego pilotem.
  

3. Operator  utrwala  oświadczenie  Abonenta
i przechowuje je do końca trwania Umowy na
zmienionych  warunkach.  Operator  utrwala
całą  rozmowę  telefoniczną.  Operator  udo-
stępnia  treść  oświadczenia  Abonentowi  na
każde jego żądanie. 
  

4. W przypadku zmiany Pakietu na odległość
(za pośrednictwem poczty elektronicznej, elek-
tronicznego  Biura  Obsługi  Abonenta,  telefo-
nicznie a także poprzez wybranie odpowiedniej
opcji na ekranie Odbiornika telewizyjnego pilo-
tem) Operator potwierdza Abonentowi fakt zło-
żenia oświadczenia o zmianie w terminie usta-
lonym z Abonentem, wskazując zakres, termin
i treść zmian, w tej samej formie w jakiej za-
warta  została  Umowa,  na  trwałym  nośniku.
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Gdy Abonent tego zażąda potwierdzenie dorę-
czane jest w formie pisemnej. 
  

5. W przypadkach wskazanych w ust. 4 Abo-
nent będący konsumentem uprawniony jest do
odstąpienia  od  dokonanej  zmiany  bez  po-
dawania przyczyny, w terminie 14 od daty do-
ręczenia potwierdzenia o którym mowa w ust. 4.
Jeśli  Operator  nie  dostarczy  potwierdzenia
wówczas termin na odstąpienie od dokonanej
zmiany wynosi 12 miesięcy i liczy się go od dnia
złożenia  przez  Abonenta  oświadczenia
o  zmianie  warunków  Umowy.  Celem  odstą-
pienia należy złożyć oświadczenie Operatorowi.
Dla  zachowania  terminu  wystarczające  jest
wysłanie  oświadczenia  na  adres  Operatora.
Jeśli Operator na żądanie Abonenta rozpoczął
świadczenie  Usług  zgodnie  ze  zmienionymi
warunkami Umowy przed upływem terminu na
odstąpienie od Umowy, wówczas Abonent, który
skorzysta  z  prawa  odstąpienia  od  Umowy
zobowiązany będzie do zapłaty należności za
świadczoną Usługę, za okres od rozpoczęcia jej
świadczenia  na  zmienionych  warunkach,  do
dnia odstąpienia od Umowy.
  

6. W przypadku zmiany Pakietu lub zamówie-
nia  dodatkowych  opcji  Usługi  w  obecności
Przedstawiciela Operatora poza Biurem Ob-
sługi  Abonenta Abonent  będący konsument-
em  uprawniony  jest  do  odstąpienia  od
dokonanej zmiany bez podawania przyczyny,
w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.
Dla  zachowania  terminu  wystarczające  jest
wysłanie oświadczenia na adres Operatora.

§ 10 Zakres obowiązków
i odpowiedzialności Abonenta

  

1. Abonent zobowiązuje się do terminowego
uiszczania  należnych  Operatorowi  Opłat,
a  także  wykonywania  innych  obowiązków
wynikających z Umowy i Regulaminu.
  

2. Abonent  zobowiązany  jest  do  poinformo-
wania Operatora w terminie 7 dni o wszelkich
zmianach dotyczących jego statusu prawne-
go,  zmianie  danych,  których ujawnienie  wy-
magane jest przy zawarciu Umowy, o utracie
przysługującego mu Tytułu prawnego do Lo-
kalu, lub zmianie innych danych niezbędnych
dla zgodnego z umową świadczenia Usług.
  

3. W przypadku nie powiadomienia Operatora
o zmianie danych niezbędnych do prawidło-
wego świadczenia Usług Operator nie ponosi
odpowiedzialności za brak dostępu do Usług
lub ich nienależytą jakość.
  

4. Abonentowi zabrania się podejmowania ja-
kichkolwiek czynności zagrażających bezpie-
czeństwu lub integralności Sieci bądź Usług,
w tym: 
  

a) naruszania lub ingerowania w Sieć, Urzą-
dzenia Sieci oraz w Instalację, w tym samo-
wolnego dokonywania zmian, przeróbek, na-
praw,  konserwacji  oraz  samodzielnego  usu-
wania uszkodzeń; 
  

b) ingerowania w Urządzenia dostępowe bę-
dące własnością Operatora;
  

c) umożliwiania dostępu do Sieci i Urządzeń
dostępowych osobom trzecim;
  

d) zakłócania działania Sieci;
  

e) podejmowania  działań  mogących  uszko-
dzić  lub  zakłócić  pracę  Sieci  lub  Instalacji
Operatora lub innych Abonentów;
  

f) blokowania działania oraz prób włamań do
systemów oraz wszelkich innych działań powo-
dujących zakłócenia w pracy Sieci Internet;
  

g) rozpowszechniania w Sieci Internet treści
niezgodnych z prawem polskim oraz prawem
międzynarodowym, w szczególności narusza-

jącego  prawa  autorskie  rozpowszechniania
nielegalnego  oprogramowania  oraz  plików
audiowizualnych; 
  

h) podejmowania  działań  powodujących
ingerowanie  lub  niszczenie  danych  innych
Abonentów lub Sieci internetowej.
  

5. W  zakresie  Usług  mobilnych  Abonent
zobowiązuje się: 
  

a) nie  generować  sztucznego  ruchu  nie
służącego  wymianie  informacji,  między
innymi  z  wykorzystaniem  automatycznych
systemów wywołujących, 
  

b) nie używać Karty SIM/USIM w rozwiąza-
niach telemetrycznych, 
  

c) nie używać Karty SIM/USIM do ruchu ge-
nerowanego  maszynowo,  w  szczególności
ruchu  typu  „maszyna  do  maszyny”  lub
„maszyna do użytkownika”, 
  

d) nie używać Karty SIM/USIM do generowania
ruchu, o charakterze ataku Denial of Service, 
  

e) nie używać Karty SIM/USIM do rozsyłania
dużej ilości informacji o jednakowej treści do
osób lub grupy osób, w szczególności infor-
macji przeznaczonych bezpośrednio lub po-
średnio do promowania towarów, usług lub
wizerunku  Abonenta,  lub  służących  osią-
gnięciu efektu handlowego, 
  

6. Nie  wykorzystywać  Kart  SIM/USIM  bez
zgody Operatora do inicjowania ruchu,  pole-
gającego  na  masowym  wykonywaniu  połą-
czeń, w szczególności w przypadku automa-
tycznej dystrybucji połączeń lub automatycznej
interaktywnej obsługi numeru wywołanego lub
w przypadku integracji systemu telekomunika-
cyjnego  i  informatycznego  Abonenta  w  celu
obsługi tego ruchu. W przypadku stwierdzenia
naruszeń lub ingerencji o których mowa w § 10
pkt.4 lub 5 Operator uprawniony jest do:
  

a) zawiadomienia właściwych służb, w trybie
przewidzianym  prawem,  o  takich  narusze-
niach oraz przekazania danych osoby, która
dopuściła się takich naruszeń;
  

b) eliminacji przekazu komunikatu, który za-
graża bezpieczeństwu Sieci lub Usług;
  

c) przerwania lub ograniczenia świadczenia
Usługi  na zakończeniu sieci,  z którego na-
stępuje  wysyłanie  komunikatów  zagrażają-
cych bezpieczeństwu Sieci lub Usług,
  

7. rozwiązania Umowy, po uprzednim wezwa-
niu do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym
upływie wyznaczonego w tym celu odpowied-
niego terminu. Abonent ponosi odpowiedzial-
ność za szkody, które wyrządził  Operatorowi
lub innym Abonentom naruszając z przyczyn
leżących po jego stronie postanowienia niniej-
szego Regulaminu lub Umowy. 
  

8. W przypadku wskazanym w ust. 6 Opera-
tor uprawniony jest  do żądania naprawienia
szkody przez Abonenta poprzez zapłatę kary
umownej określonej w Umowie, Regulaminie
lub Cenniku dla wyraźnie wskazanych przy-
padków niewykonania lub nienależytego wy-
konania  Umowy  przez  Abonenta,  zaś  jeśli
kara umowna nie została przewidziana - do
żądania  naprawienia  szkody  na  zasadach
ogólnych. 

§ 11 Zakres obowiązków Operatora 
  

1. Operator  zobowiązany  jest  do
świadczenia  na  rzecz  Abonenta,  we
wskazanym przez niego w Umowie Lokalu,
Usług zgodnie z wybranym przez Abonenta i
określonym w Umowie Pakietem.
  

2. Operator nie wprowadził  żadnych ograni-
czeń w dostępie lub korzystaniu z Usług z tym

zastrzeżeniem, że Abonent  zobowiązany jest
korzystać  z  usług  zgodnie  z  Umową
i Regulaminem, wyłącznie na potrzeby własne
i domowników i nie udostępniać Usług osobom
trzecim  poza  Lokalem.  Ograniczenia
w dostępie do Usług mogą wynikać wyłącznie
z  zasięgu  Sieci  Operatora  oraz  ustalonych
w Umowie Progów kwotowych Usługi w przy-
padku Usługi telefonii i Usługi telefonii mobilnej
lub  limitów  przesyłu  danych  w  przypadku
Usługi internetu lub Usługi internetu mobilnego.
Ograniczenia w dostępie do Usługi mogą też
wynikać  ze  wstrzymania  świadczenia  Usług
w  związku  z  zaległościami  w  płatnościach
w oparciu o § 8 ust.8 Regulaminu.
  

3. Obowiązkiem Operatora jest utrzymanie Sieci
w  stanie  zapewniającym  świadczenie  Usług
zgodnie  z  zawartą  Umową,  niniejszym
Regulaminem oraz z obowiązującym prawem.
  

4. Operator na bieżąco monitoruje poziom ruchu
w  Sieci  celem  zapobieżenia  osiągnięciu  lub
przekroczeniu pojemności łącza i w przypadku
gdy  poziom  ruchu  zagraża  osiągnięciu  poje-
mności łącza niezwłocznie podejmuje czynności
techniczne  mające  na  celu  zwiększenie
pojemności  łącza.  Stosowane  procedury  nie
wpływają na jakość świadczonych Usług. 
  

5. Operator  zobowiązany  jest  do  obsługi
Abonenta i  udzielania  mu wszelkiej  pomocy
i niezbędnych informacji w związku z wykony-
waniem  Umowy  zarówno  w  Biurze  Obsługi
Abonenta  jak  i  telefonicznie,  w  godzinach
pracy Biura Obsługi Abonenta.
  

6. Operator  udostępnia  informacje  o  zagro-
żeniach  związanych  ze  świadczoną Usługą,
w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa,
prywatności  i  danych osobowych na stronie
www.c3.net.pl  w  zakładce  bezpieczeństwo
poprzez wskazanie linku do strony interneto-
wej  Urzędu  Komunikacji  Elektronicznej,  na
której takie informacje są publikowane.
  

7. Operator zobowiązany jest do zapewnienia
Abonentom  nieodpłatnego  usuwania  Awarii,
a  także świadczenia  usług serwisowych,  na
zasadach określonych w § 12.
  

8. Operator  zobowiązany  jest  informować
wszystkich Abonentów z co najmniej 7 dnio-
wym wyprzedzeniem, o wszelkich zmianach,
przerwach pracy Sieci,  Przerwach Technicz-
nych, pracach modernizacyjnych i konserwa-
cyjnych. Informacja taka przekazana zostanie
za pośrednictwem komunikatów emitowanych
w kanale informacyjnym i na stronie interneto-
wej www.c3.net.pl.
 

9. Wyłącznie  w  przypadku  Usługi  telefonii
Operator zapewnia Abonentom bezpłatne po-
łączenia z numerami alarmowymi oraz kiero-
wanie  połączeń  telefonicznych  do  numerów
alarmowych 112, 997, 998, 999 oraz połączeń
do  innych  numerów  alarmowych  do  właści-
wych terytorialnie jednostek służb ustawowo
powołanych  do  niesienia  pomocy.  Operator
nie wprowadza żadnych ograniczeń w kiero-
waniu  połączeń  do  numerów  alarmowych,
w  szczególności  możliwość  wykonywania
tych  połączeń  nie  jest  wyłączona  mimo
wstrzymania  świadczenia  Usługi  w  trybie
wskazanym w § 8 ust. 8 Regulaminu. 
  

10. Operator nie gromadzi danych o lokaliza-
cji urządzenia końcowego, z którego wykony-
wane jest połączenie za wyjątkiem adresu za-
kończenia sieci wskazanego w Umowie, oraz
przypadku gdy  z  obowiązujących  przepisów
prawa wynika taki obowiązek. W innych wy-
padkach Operator  może gromadzić  te  dane
wyłącznie za zgodą Abonenta. 
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§ 12 Serwis techniczny 
  

1. Operator  świadczy  usługi  serwisowe,  obej-
mujące usuwanie Awarii, a także inne usługi zwią-
zane z obsługą Instalacji, w tym jej przeróbkami,
rozbudową,  przeniesieniem do  innego  Lokalu  i
innymi czynnościami wskazanymi w Cenniku. 
  

2. Abonent może zgłosić Awarię świadczonych
przez Operatora Usług w Biurze Obsługi Abonen-
ta osobiście w godzinach pracy Biura, telefonicz-
nie  na  nr:  756116100  lub  za  pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: info@c3.net.pl. 
  

3. Zgłoszenie powinno zawierać: adres z po-
daniem numeru bloku i  numeru mieszkania,
numer  telefonu  kontaktowego  oraz  krótką
charakterystykę Awarii.
  

4. Działania zmierzające do usunięcia Awarii
będą podejmowane nie później niż w ciągu 36
godzin  przypadających  w  dni  robocze,
od chwili zgłoszenia Awarii przez Abonenta.
  

5. Operator  zapewnia  serwis  techniczny
w godz. od 8.00 do 16.00 w dni powszednie. 
  

6. Usunięcie  Awarii  następuje  bezpłatnie,
z  tym  zastrzeżeniem,  że  Abonent  zobo-
wiązany jest pokryć koszy obsługi serwisowej,
w  tym  koszty  dojazdu  serwisu  do  Lokalu
Abonenta w przypadku zamówienia płatnych
usług  serwisowych,  a  także  w  przypadku
nieuzasadnionego wezwania serwisu. Za nie-
uzasadnione wezwanie serwisu przyjmuje się
przypadki, gdy zgłoszona Awaria wynika z:
  

a) przyczyn dotyczących wad lub uszkodzeń
Odbiornika, Terminala lub Aparatu telefonicz-
nego Abonenta; 
  

b) uszkodzenia Instalacji wynikającego z winy
lub rażącego niedbalstwa Abonenta, 
  

c) postępowania Abonenta niezgodnego z in-
strukcją obsługi Urządzenia dostępowego.
  

§ 13 Odpowiedzialność Operatora 
  

1. W przypadku niewykonania lub nienależy-
tego  wykonania  Umowy  przez  Operatora,
w tym także z tytułu stałych lub regularnie po-
wtarzających  się  istotnych  rozbieżności  po-
między faktycznym wykonaniem Usługi inter-
netowej  i  Usługi  mobilnego  Internetu  pod
względem prędkości  lub  innych  parametrów
jakości Usług, a deklarowanym w Umowie lub
Cenniku,  Abonentowi  przysługuje  prawo
zwrotu Opłaty miesięcznej obliczonej propor-
cjonalnie do ilości  dni,  w których Usługi  nie
były świadczone należycie. 
  

2. Poza  zwrotem  części  Opłaty  miesięcznej
w  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego
wykonania  Umowy  przez  Operatora,  w  tym
także z tytułu stałych lub regularnie powtarza-
jących  się  istotnych  rozbieżności  pomiędzy
faktycznym  wykonaniem  Usługi  internetowej
i  Usługi  mobilnego  Internetu  pod  względem
prędkości lub innych parametrów jakości Usług,
a  deklarowanym w  Umowie  lub  Cenniku,  na
skutek okoliczności,  za które Operator  ponosi
odpowiedzialność,  Operator  zobowiązany  jest
do zapłaty Abonentowi kary umownej w wyso-
kości 1/30 Opłaty miesięcznej za każdy rozpo-
częty dzień nienależytego świadczenia Usług.
  

3. Zwrot  Opłaty  miesięcznej  i  kara umowna
zostaną  zgodnie  z  dyspozycją  Abonenta
zaliczone na poczet zaległych lub przyszłych
należności  lub  wypłacone  Abonentowi,
w terminie 14 dni od dnia pozytywnego roz-
patrzenia  reklamacji  Abonenta  i  wskazania
przez Abonenta sposobu wypłaty.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za
niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie
Umowy,  jeśli  nastąpiło  ono  na  skutek
okoliczności  niezależnych  od  Operatora,
w  tym  gdy  niewykonanie  lub  nienależyte
wykonanie Umowy wnika: 

a) ze stanu technicznego Odbiornika lub Ter-
minala Abonenta;
  

b) z  uszkodzeń  wyrządzonych  przez
Abonenta w Sieci lub Instalacji;
  

c) z  wystąpienia  Siły  Wyższej  –  w  tym
zjawisk  atmosferycznych  takich  jak  burze,
wyładowania atmosferyczne, porwisty wiatr,
śnieżyce; 
  

d) z  działania  osób  trzecich,  za  które
Operator  nie  odpowiada  i  którymi  nie
posługuje się przy wykonywaniu Umowy;
e)  z  zaprzestania  nadawania  programów
przez nadawców.
  

5. Operator nie odpowiada za formę i treść
reemitowanych  programów  telewizyjnych
i  radiowych  oraz  za  formę  i  treści
rozpowszechniane  przez  Abonenta  oraz
dostępne dla Abonenta w sieci Internet. 
  

§14 Reklamacje 

1. Abonent może składać reklamacje z tytułu
niedotrzymania  terminu  rozpoczęcia  świad-
czenia Usług, niewykonania lub nienależytego
wykonania  Usług  bądź  nieprawidłowego
obliczenia  należności  za  Usługi  pisemnie,
drogą elektroniczną, telefonicznie lub ustnie do
protokołu w biurze obsługi Operatora.
  

2. W przypadku złożenia reklamacji  pisem-
nie  w  BOA  lub  ustnie  do  protokołu
upoważniona  osoba  reprezentująca
Operatora  przyjmująca  reklamację  jest
obowiązana  niezwłocznie  potwierdzić  jej
przyjęcie w formie pisemnej.
  

3. W  przypadku  złożenia  reklamacji
pisemnie  za  pośrednictwem  poczty,  tele-
fonicznie lub drogą elektroniczną,  Operator
jest  obowiązany w terminie 14 dni  od dnia
złożenia  reklamacji  do  potwierdzenia  jej
przyjęcia  z  podaniem  nazwy,  adresu  oraz
numeru telefonu, chyba że udzielono odpo-
wiedzi  na reklamację w terminie 14 dni  od
dnia jej złożenia.
  

4. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji wska-
zuje dzień złożenia reklamacji oraz zawiera
nazwę,  adres  i  numer  telefonu  jednostki
Operatora rozpatrującej reklamację.
  

5. Abonent może złożyć reklamację w terminie
12  miesięcy  od  ostatniego  dnia  okresu
rozliczeniowego,  w  którym  zakończyła  się
przerwa  w  świadczeniu  Usług,  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 Usług.
  

6. Reklamacja powinna zawierać:
  

a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres za-
mieszkania albo siedziby Abonenta;
  

b) określenie przedmiotu reklamacji oraz re-
klamowanego okresu;
  

c) przedstawienie okoliczności uzasadniają-
cych reklamację;
  

d) przydzielony Abonentowi numer, którego
dotyczy  reklamacja,  numer  ewidencyjny
nadany Abonentowi przez Operatora lub ad-
res miejsca zakończenia Sieci;
  

e) datę złożenia wniosku o zawarcie Umowy
- w przypadku reklamacji, która dotyczy nie-
dotrzymania  z  winy  Operatora
wyznaczonego terminu zawarcia Umowy;
  

f) datę zawarcia Umowy i określony w niej
termin  rozpoczęcia  świadczenia  Usług
- w przypadku reklamacji, dotyczącej terminu
rozpoczęcia świadczenia Usług;
  

g) wysokość kwoty odszkodowania lub innej
należności - w przypadku gdy Abonent żąda
ich wypłaty;
  

h) numer konta bankowego lub adres właści-
wy do wypłaty odszkodowania lub innej  na-
leżności albo wniosek o ich zaliczenie na po-
czet przyszłych płatności 
  

i) podpis Abonenta - w przypadku reklamacji
złożonej w formie pisemnej.
  

7. W przypadku gdy reklamacja złożona pi-
semnie w BOA, ustnie do protokołu lub tele-
fonicznie  nie  spełnia  warunków określonych
w ust. 6, upoważniona osoba reprezentująca
Operatora przyjmująca reklamację o ile uzna,
że  jest  to  konieczne  do  prawidłowego
rozpatrzenia  reklamacji  jest  obowiązana  do
niezwłocznego  poinformowania  Abonenta
o konieczności jej uzupełnienia, z pouczeniem,
że  nieuzupełnienie  reklamacji  spowoduje  po-
zostawienie reklamacji bez rozpoznania.
  

8. W  przypadku  gdy  złożona  w  inny  niż
wskazany  w  ust.  7  sposób  reklamacja  nie
spełnia warunków określonych w ust.  6 Ope-
rator, o ile uzna, że jest to konieczne do pra-
widłowego 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. 
  

9. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego
zgodnie  z  ust.  7  lub  8  terminu  reklamację
pozostawia się bez rozpoznania.
  

10. Złożenie  reklamacji  nie  zwalnia  z  obo-
wiązku  uiszczania  Opłat  za  korzystanie
z Usług za okresy nieobjęte reklamacją.
  

11. Operator  przy  załatwianiu  reklamacji
obowiązany  jest  rozpatrzyć  wyczerpująco
wszelkie okoliczności, a w szczególności:
  

a) dokumenty  i  inne  dowody  przedstawione
przez osobę reklamującą lub będące w po-
siadaniu Operatora
  

b) wyniki postępowania wyjaśniającego, prze-
prowadzonego  przez  właściwe  służby  tech-
niczne Operatora
  

c) badania techniczne i obserwacje urządzeń, w
sposób przewidziany dla danego rodzaju  Usług
  

12. Operator w terminie 30 dni od złożenia re-
klamacji  udziela  odpowiedzi  na  reklamację.
Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
  

a) nazwę  jednostki  Operatora  rozpatrującej
reklamację;

b) informację o dniu złożenia reklamacji;
  

c) rozstrzygnięcie  o  uznaniu  lub  odmowie
uznania reklamacji;
  

d) w przypadku przyznania odszkodowania - ok-
reślenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty;
  

e) w  przypadku  zwrotu  innej  należności
- określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;
  

f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowa-
nia  reklamacyjnego  i  prawie  dochodzenia
roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodat-
kowo,  w  przypadku  gdy  reklamującym  jest
konsument,  o  prawie  dochodzenia  roszczeń
w  postępowaniach,  o  których  mowa  w  art.
109 i 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Pra-
wo telekomunikacyjne;
  

g) podpis upoważnionego pracownika repre-
zentującego  Operatora,  z  podaniem  zajmo-
wanego przez niego stanowiska.
  

13. W przypadku odmowy uznania reklamacji
w całości lub części odpowiedź na reklamację
powinna:
  

a) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktycz-
ne i prawne;
  

b) zostać  doręczona  Abonentowi  przesyłką
poleconą gdy odpowiedź udzielana jest w for-
mie pisemnej.
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14. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji do roz-
poznania  oraz  odpowiedź  na  reklamację  na-
stępują  w  formie  pisemnej,  z  tym  zastrzeże-
niem, że Operator może udzielić dokonać tych
czynności  za  pośrednictwem  poczty  elektro-
nicznej, o ile uzyskał zgodę Abonenta (wyrażo-
ną w Umowie, reklamacji lub osobnym oświad-
czeniu),  a  także  bez  konieczności  uzyskania
zgody Abonenta jeśli  złożył  on reklamację za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Operator
dokonuje  potwierdzenia  przyjęcia  reklamacji
oraz  udziela  odpowiedzi  na  reklamację  na
wskazany  w  tym  celu  adres  poczty  elektro-
nicznej, a jeśli Abonent nie wskazał adresu – na
adres, z którego reklamacja została wysłana.
  

15. W przypadku,  kiedy  przedmiotem rekla-
macji jest niewykonanie lub nienależyte wyko-
nanie Usługi lub nieprawidłowe obliczenie na-
leżności  z  tytułu  świadczonej  Usługi,  wraz
z wniesieniem reklamacji  obowiązek zapłaty
kwestionowanej  kwoty  zostaje  zawieszony
do czasu rozpatrzenia reklamacji.
  

16. W  przypadku  negatywnego  rozpatrzenia
reklamacji, kwestionowana kwota powinna być
zapłacona w terminie 14 dni od daty doręcze-
nia Abonentowi odpowiedzi na reklamację.
  

17. Po  zakończeniu  postępowania  reklama-
cyjnego Abonent ma prawo skierować sprawę
na  drogę  postępowania  przed  sądem  po-
wszechnym lub w przypadku, gdy reklamują-
cy jest osobą fizyczną, która zawarła Umowę
w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej dzia-
łalnością gospodarczą lub zawodową, ma ona
prawo dochodzenia roszczeń w drodze wska-
zanego w art. 109 ustawy Prawo telekomuni-
kacyjne postępowania w sprawie pozasądo-
wego rozwiązywania sporów konsumenckich
prowadzonego przez Prezesa UKE jako pod-
miot uprawniony w rozumieniu ustawy z dnia
23 września 2016 r. o pozasądowym rozwią-
zywaniu sporów konsumenckich
  

§15 Postanowienia szczegółowe
dotyczące Usług Telewizji 

  

1. Usługa telewizji świadczona jest na podsta-
wie  Umowy  trójstronnej,  zawartej  pomiędzy
Abonentem,  Operatorem  i  Metroport  Sp.
z o.o. z siedzibą w Łodzi, natomiast w przy-
padku  Pakietu  Ekonomicznego  –  zawartej
pomiędzy Operatorem a MetroTV Sp. z o.o.
Metroport  i  MetroTV  są  dostawcami  Usługi
telewizji, przy czym na postawie udzielonych
przez  Metroport  i  MetroTV  pełnomocnictw
wszystkie  prawa  i  obowiązki  wynikające
z Umowy wobec Abonenta wykonuje Opera-
tor.  Operator  ponosi  także  wobec  Abonenta
odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub
nienależyte wykonanie Umowy.
  

2. Operator  może  udostępniać  Abonentowi
bez dodatkowych opłat dodatkowe programy,
nie  objęte  Pakietem,  w  szczególności  w
okresach  testowych  lub  promocyjnych.
Udostępnienie  jaki  i  wycofanie  takiego  pro-
gramu nie stanowi zmiany Umowy. 
  

3. Opłaty  nie  obejmują  opłat  za  posiadanie
i  używanie  odbiornika  telewizyjnego  lub
radiowego, które są pobierane na podstawie
obowiązujących przepisów.
 

§ 16 Postanowienia szczegółowe
dotyczące Usługi VOD

  

1. Usługa  VOD  dostępna  jest  jako  odrębny
Pakiet  i  może  być  świadczona  na  rzecz
Abonentów korzystających z dostępu do Usługi
telewizji cyfrowej z wykorzystaniem Dekodera.
  

2. Aktywacja Usługi VOD polega na wybraniu
z  menu  Dekodera  opcji  wypożyczalni  VOD,
umożliwiającej korzystanie z Usługi VOD.
  

3. Korzystanie  z  Usługi  VOD polega na wy-

braniu przez Abonenta pozycji znajdującej się
w wypożyczalni VOD i uruchomieniu sygnału
umożliwiającego  korzystnie  z  tej  konkretnej
pozycji,  przy  pomocy  Dekodera  i  po  doko-
naniu autoryzacji hasłem VOD. Uruchomienie
sygnału przez Abonenta wiąże się z dokona-
niem  zakupu  danej  pozycji.  Abonent  może
korzystać  z  zakupionej  pozycji  niezwłocznie
po  dokonaniu  jej  zakupu,  przez  określoną
w opisie tej pozycji liczbę godzin, liczoną od
momentu jej zakupu.
  

4. Hasło  VOD  definiowane  jest  przez
Abonenta  w  menu  Dekodera.  Abonent
zobowiązuje  się  zabezpieczyć  hasło  VOD
i nie udostępniać go osobom trzecim, a także
chronić  przed  utratą.  Zakupy  pozycji  doko-
nane przy użyciu hasła VOD wywołują skutki
prawne  dla  Abonenta,  chyba  że  Abonent
zawiadomi Operatora o utracie hasła VOD.
  

5. Wykaz aktualnie dostępnych pozycji w ra-
mach  wypożyczalni  VOD  i  ich  opis,  a  w
szczególności okres dostępu i opłata za wy-
pożyczenie, dostępne są przez menu Deko-
dera na ekranie Urządzenia końcowego. 
  

6. Abonent może korzystać z zakupionej po-
zycji wielokrotnie w okresie dostępu, chyba
że w opisie pozycji  wskazano,  że jest  ona
dostępna  jednorazowo.  Po  upływie  okresu
dostępu Abonent traci możliwość korzystania
z zakupionej pozycji.
  

7. W  celu  dokonania  zakupu  pozycji
przeznaczonej  wyłącznie  dla  dorosłych  Abo-
nent  zobowiązany  jest  ustalić  w  dekoderze
odrębny  od  hasła  VOD  kod  PIN  specjalny.
Dostęp do pozycji przeznaczonych wyłącznie
dla dorosłych, w tym w szczególności o treści
o charakterze erotycznym jest możliwe tylko po
podaniu kodu PIN specjalnego. Abonent jest
odpowiedzialny za brak zabezpieczenia kodu
PIN  specjalnego  przed  dostępem  osób  nie-
pełnoletnich, bądź jakichkolwiek innych osób,
którym  nie  jest  znany  charakter  prezen-
towanych tam treści, lub które nie życzą sobie
kontaktu z takimi treściami.
  

8. Abonent  zobowiązany  jest  do  uiszczania
Opłat za zakup pozycji w wysokości określonej
w  opisie  pozycji.  Abonent  zobowiązany  jest
zapoznać się z opisem pozycji i określoną dla
niej opłatą przed rozpoczęciem korzystania z tej
pozycji.  Każdorazowy  zakup  pozycji  oznacza
zgodę Abonenta na obciążenie go Opłatą za
zakup  pozycji.  Opłata  naliczana  jest  każdo-
razowo po dokonaniu zakupu pozycji w trybie
wskazanym  w  ust.  3  niniejszego  paragrafu,
niezależnie  czy  Abonent  następnie  faktycznie
skorzysta z zakupionej pozycji. 
  

9. Pozycje dostępne w ramach Usługi VOD
chronione są prawem autorskim. Korzystając
z pozycji, Abonent zobowiązany jest do prze-
strzegania przepisów prawa oraz warunków
korzystania  z  pozycji  określonych  przez
uprawnione podmioty,  w  szczególności  ko-
rzystanie z pozycji  ograniczone jest do do-
zwolonego użytku własnego.
  

10. W  przypadku,  gdy  Operator  poweźmie
uwiarygodnioną  wiadomość,  że  Abonent
narusza  prawo  lub  prawa  osób  trzecich  w
związku z  korzystaniem z Usługi,  przysługuje
mu prawo do wstrzymania Usługi telewizyjnej
lub dostępu do usług cyfrowych (co wiąże się z
brakiem możliwości korzystania z Usługi VoD),
po  uprzednim  wysłaniu  wezwania  do  zanie-
chania naruszeń i wyznaczeniu dodatkowego 7
dniowego terminu do zaniechania naruszeń.
 

§ 17. Postanowienia szczegółowe
dotyczące Usług Internetowych 

  

1. Operator przydziela Abonentowi adres IP
będącym numerem identyfikującym Terminal

Abonenta w Sieci. 
  

2. Za  zgodą  Abonenta  Operator  przydziela
Abonentowi adres konta poczty elektronicznej,
znajdujący się w jednej z domen Operatora. Za
zgodą  Abonenta  adres  ten  stanowi  obowią-
zujący adres dla przesyłania przez Operatora
komunikatów  związanych  ze  świadczeniem
Usługi, chyba że Abonent wskaże inny adres
poczty elektronicznej w Umowie.
  

3. W przypadku stosowania przez Abonenta
uszkodzonej karty sieciowej oraz w przypad-
ku  niesprawności  Terminala,  Operator  nie
ponosi  odpowiedzialności  za  niepoprawne
funkcjonowanie  Usługi  Internetowej  za  po-
mocą Sieci na poziomie Terminala Abonenta.
  

4. Operator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za
zabezpieczenie  danych  Abonenta  zapisanych
w pamięci Terminala, w tym za zabezpieczenie
tych danych przed ingerencją osób trzecich.
  

5. Abonent  może  podłączyć  do  Urządzenia
dostępowego tylko taką ilość Terminali,  jaka
została wskazana w Umowie. 
 

§ 171 Postanowienia wspólne dla Usług
Internetowych i Usług Internetu Mobilnego

  

1. W  ramach  Usługi  Internetowej  i  Usługi
Internetu Mobilnego Operator zapewnia Abo-
nentowi  prawo  do  uzyskania  dostępu  do
informacji  i  treści  oraz do ich rozpowszech-
niania,  a  także do korzystania  z  wybranych
aplikacji  i  usług  oraz  ich  udostępniania,  jak
również  do  korzystania  z  wybranego  Urzą-
dzenia końcowego, niezależnie od lokalizacji
Abonenta lub dostawcy usług czy też od lo-
kalizacji,  miejsca  pochodzenia  lub  miejsca
docelowego informacji, treści lub usługi. 
  

2. Świadcząc Usługę Internetową i Usługę In-
ternetu Mobilnego, Operator traktuje wszystkie
transmisje  danych  równo,  bez  dyskryminacji,
ograniczenia  czy  ingerencji  w  ich  treść,  bez
względu na nadawcę i odbiorcę, pobierane lub
rozpowszechniane  treści,  wykorzystywane  lub
udostępniane  aplikacje  lub  usługi,  lub  też
wykorzystywane urządzenia telekomunikacyjne.
  

3. Ze względu na obiektywne różnice w wy-
mogach  dotyczących  technicznej  jakości
Usługi  w  zakresie  określonych  kategorii  ru-
chu,  Operator  może  stosować  odpowiednie
środki  zarządzania  ruchem,  które  wspierają
efektywne wykorzystywanie  zasobów siecio-
wych i optymalizację ogólnej jakości transmi-
sji danych, oraz są przejrzyste, niedyskrymi-
nacyjne i proporcjonalne.
  

4. Operator może stosować środki zarządza-
nia ruchem wykraczające poza odpowiednie
środki zarządzania ruchem, które mogą m. in.
blokować,  spowalniać,  zmienić,  ograniczać,
faworyzować lub ingerować w określone tre-
ści, aplikacje lub usługi, lub określone katego-
rie  treści,  aplikacji  lub usług,  lub też pogar-
szać  ich  jakość,  tylko  w  razie  konieczności
i tak długo jak to jest konieczne, aby:
  

a) zapewnić zgodność z obowiązującym pra-
wem, w tym z orzeczeniami sądowymi lub de-
cyzjami organów publicznych dysponujących
odpowiednimi uprawnieniami,
  

b) utrzymać  integralność  i  bezpieczeństwo
Sieci, usług świadczonych za pośrednictwem
Sieci  oraz  urządzeń  końcowych  użytkowni-
ków końcowych,
  

c) zapobiec grożącym przeciążeniom Sieci oraz
łagodzić skutki wyjątkowego lub tymczasowego
przeciążenia  Sieci,  o  ile  równoważne rodzaje
transferu danych są traktowane równo.
  

5. W razie awarii lub powstania wyjątkowego,
tymczasowego  przeciążenia  Sieci  Operator
może na czas takiego zdarzenia zastosować
następujące środki zarządzania ruchem:

• STRONA 10 < • • • • UMOWA I REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEWIZJI CYFROWEJ TVIP METROTV •



a) zmienić  alokację  zasobów  dostępnych
w danym obszarze Sieci, aby zapewnić możli-
wie najlepsze działanie Usługi dla wszystkich
Abonentów;
  

b) zmienić  kierowanie  w  zakresie  ruchu  do
zasobów, do których dostęp został z w/w po-
wodów ograniczony. 
  

Środki te mogą wpłynąć na chwilowe obniże-
nie wartości prędkości zwykle dostępnej.
  

6. Operator, w celu zapobieżenia przeciążenia
Sieci,  które  mogą  wpłynąć  na  utrzymanie
integralności  i  bezpieczeństwa Usługi  dostępu
do  Internetu,  może  zastosować  tymczasowe
rozwiązania ograniczające dostępność zasobów
internetowych,  będących  źródłem  naruszeń
integralności  i  bezpieczeństwa  Sieci.  Rozwią-
zania te mogą wpłynąć na chwilowe obniżenie
wartości prędkości zwykle dostępnej.
  

7. Stosowane przez  Operatora  odpowiednie
środki zarządzania ruchem nie mają wpływu
na prywatność użytkowników końcowych, ani
ochronę ich danych osobowych.
  

8. W przypadku Usługi  Internetu  Mobilnego
Operator może przewidywać dla różnych Pa-
kietów  różne  limity  ilości  danych.  Limity  te
wskazane są ilościowo w Umowie lub Cenni-
ku.  Konsekwencje  przekroczenia  limitu  da-
nych określa §19 ust. 8 Regulaminu. 
  

9. Limity ilości danych, ograniczenia prędko-
ści oraz inne parametry jakości Usługi (takie
jak  opóźnienie,  wahanie  opóźnienia,  utrata
pakietów), mogą wpływać na jakość Usługi w
zakresie  transmisji  danych  poprzez  spowol-
nienie  wysyłania  lub  odbierania  danych  lub
ograniczenie  dostępności  lub  jakości  korzy-
stania z treści, aplikacji i usług. 
  

10. Dostępność  i  jakość  korzystania  z  treści,
aplikacji  i  usług  za  pośrednictwem  Usługi
w zakresie transmisji danych zależy od wymagań
technicznych  i  parametrów  określonych  przez
dostawców tych treści, aplikacji i usług. Niektóre
treści,  aplikacje i  usługi  lub ich funkcjonalności
mogą nie być dostępne z powodu opóźnień albo
prędkości transmisji danych niższej niż wymaga-
na przez dostawców tych treści, aplikacji i usług.
  

11. Prędkości pobierania i wysyłania danych,
jak również informacje dot.  wpływu parame-
trów Usługi na nią, czynników od których za-
leży realna prędkość, oraz wpływu jaki mają
odstępstwa od prędkości  pobierania  i  wysy-
łania na Usługę określa Umowa lub Cennik.
  

12. Jednoczesne  korzystanie  przez  Abonenta
na  tym  samym  Urządzeniu  końcowym
z Usługi oraz z oferowanych przez Operatora
innych usług niewchodzących w zakres Usługi
lub niebędących Usługami Dodatkowymi, które
są  zoptymalizowane  dla  określonych  treści,
aplikacji lub usług, lub ich połączenia, w przy-
padku  gdy  optymalizacja  jest  niezbędna  dla
spełnienia  wymogów  określonego  poziomu
jakości  treści,  aplikacji  lub  usług,  może
spowodować  ograniczenia  prędkości  i  zwię-
kszanie  opóźnień  przesyłania  danych  do  i  z
Internetu dla danego Abonenta
  

13. Stałe  lub  regularnie  powtarzające  się
istotne  rozbieżności  pomiędzy  faktycznym
wykonaniem Usługi w zakresie transmisji da-
nych  pod  względem  prędkości  lub  innych
parametrów jakości Usługi, a prędkością lub
parametrami  określonymi  w  Umowie  lub
Cenniku  stanowią  nienależyte  wykonanie
Umowy.  W  takim  wypadku  Abonentowi
przysługują środki ochrony prawnej:
  

a) wskazane w § 14 Regulaminu (Reklama-
cje)  -  w  tym prawo  do  złożenia  reklamacji,
do złożenia wniosku do Prezesa UKE o po-
lubowne rozstrzygnięcie sporu w drodze po-
zasądowego  rozwiązywania  sporów  konsu-

menckich,  do  poddania  sporu  do  rozstrzy-
gnięcia  stałemu  polubownemu  sądowi
konsumenckiemu przy Prezesie UKE. 
  

b) wskazane  w  §  13  (Odpowiedzialność
Operatora)  –  w  tym  prawo  do  obniżenia
opłaty  abonamentowej,  prawo  do  kary
umownej i odszkodowania;
  

c) inne roszczenia przewidziane w przepisach
prawa, w tym w kodeksie cywilnym, obejmujące
między  innymi  prawo  do  żądania  wykonania
umowy, prawo do wypowiedzenia umowy, pra-
wo  do  odstąpienia  od  umowy  w  przypadku
zwłoki w jej wykonaniu przez Operatora.
 

§ 18. Postanowienia szczegółowe
dotyczące Usług Telefonii

  

1. Operator żądanie Abonenta:
  

a) nieodpłatnie  blokuje  połączenia  wycho-
dzące  na  numery  usług  o  podwyższonej
opłacie oraz połączenia przychodzące z ta-
kich numerów,
  

b) nieodpłatnie blokuje połączenia wychodzą-
ce na numery poszczególnych rodzajów usług
o podwyższonej opłacie oraz połączenia przy-
chodzące z takich numerów,
  

c) umożliwia  Abonentowi  określenie  maksy-
malnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi
albo ceny za połączenie, w przypadku usługi
taryfikowanej za całe połączenie, i  nieodpłat-
nego  blokowania  połączeń  wychodzących
na numery usług o podwyższonej opłacie, któ-
rych cena przekracza cenę maksymalną okre-
śloną przez Abonenta w żądaniu, oraz połą-
czeń przychodzących z takich numerów. 
  

2. Operator  oferuje  Abonentowi  możliwość
określenia  Progu  kwotowego  dla  Okresu
rozliczeniowego,  po  przekroczeniu  którego
Operator  zawiadamia  Abonenta  o  przekro-
czeniu  telefonicznie  i  blokuje  połączenia
na i z numerów o podwyższonej opłacie. 
  

3. Operator zobowiązany jest do sporządzania
i uaktualniania spisów swoich abonentów. Spis
abonentów udostępniany jest w wersji książko-
wej po cenie uwzględniającej koszty, a także
istnieje  możliwość  wykorzystywania  spisu,
za pomocą funkcji  wyszukiwania dostępnych
w jego elektronicznej formie. Operator jest obo-
wiązany zabezpieczyć spisy wydawane w for-
mie elektronicznej w sposób uniemożliwiający
wykorzystanie zawartych w nich danych nie-
zgodnie z przeznaczeniem. Operator jest obo-
wiązany informować Abonenta o przekazaniu
jego  danych  innym przedsiębiorcom,  w celu
publikacji  spisu  lub  świadczenia  usługi
informacji o numerach telefonicznych.
  

4. Dane Abonenta umieszczane są w spisie
wyłącznie za jego zgodą. W spisie abonentów
umieszczane są następujące dane:
  

a) imiona i nazwisko 
  

b) numer telefonu
  

c) nazwa  miejscowości  i  ulicy,  przy  której
znajduje się zakończenie sieci udostępnione
Abonentowi.
  

5. Operator zapewnia Abonentowi możliwość
uzyskania połączenia telefonicznego z kon-
sultantem.
  

6. Na Opłatę za korzystanie z Usługi telefonii
składają się Opłata abonamentowa oraz opłata
za  czas  połączeń  wykonanych  z  Numeru
abonenckiego Abonenta (za wyjątkiem czasu
połączeń,  który  wliczony  jest  w  Opłatę
abonamentową)  Czas połączeń do wykorzy-
stania  w  danym  okresie  rozliczeniowym,  za
które należność wliczona jest w Opłatę abo-
namentową i którego Abonent nie wykorzysta
w  danym  Okresie  rozliczeniowym  nie  prze-
chodzi  na  kolejny  Okres  rozliczeniowy;  Abo-

nent nie jest też uprawniony do ubiegania się o
naliczenie Opłaty abonamentowej w części lub
do jej zwrotu.
  

7. Wszystkie połączenia rozpoczęte w danym
Okresie rozliczeniowym rozliczane są w cało-
ści  w Okresie rozliczeniowym, w którym się
rozpoczęły.
  

8. Abonent  może  żądać  zmiany  przydzielo-
nego Numeru, jeżeli  wykaże, że korzystanie
z przydzielonego Numeru jest uciążliwe.
  

9. W przypadku zmiany miejsca zamieszka-
nia, siedziby lub miejsca wykonywania dzia-
łalności,  Abonent  może żądać  przeniesienia
przydzielonego Numeru w ramach istniejącej
sieci Operatora.
  

10. Przy  zmianie  dostawcy  usług  telefonii
Abonent  może żądać  od  Operatora  przenie-
sienia  przydzielonego  Numeru  do  sieci  tego
dostawcy usług istniejącej na tym samym ob-
szarze  geograficznym.  Prawo  to  przysługuje
Abonentowi  przez  okres  1  miesiąca od daty
rozwiązania umowy.  Abonent,  żądając prze-
niesienia  przydzielonego  numeru  może  roz-
wiązać umowę z Operatorem bez zachowania
terminów wypowiedzenia określonych w Umo-
wie. W takim przypadku Abonent jest obowią-
zany do uiszczenia Operatorowi opłaty w wy-
sokości nieprzekraczającej Opłaty miesięcznej
za okres wypowiedzenia,  nie wyższej  jednak
niż  Opłata  miesięczna  za  jeden  Okres
rozliczeniowy,  powiększonej  o  roszczenie
związane z  ulgą przyznaną Abonentowi  obli-
czoną proporcjonalnie do czasu pozostającego
do zakończenia trwania umowy.
  

11. Operator  dostarcza  Abonentowi  nieod-
płatnie  z  każdą  fakturą  podstawowy  wykaz
wykonanych  Usług  telefonii  zawierający  in-
formację o zrealizowanych płatnych połącze-
niach  z  podaniem,  dla  każdego  typu  połą-
czeń, liczby jednostek rozliczeniowych odpo-
wiadającej  wartości  zrealizowanych  przez
abonenta połączeń. 
  
12. Na żądanie Abonenta, Operator dostarcza
szczegółowy  wykaz  wykonanych  usług  tele-
komunikacyjnych, za który może być pobierana
opłata  w  wysokości  określonej  w  cenniku.
Szczegółowy wykaz wykonanych Usług telefonii
powinien zawierać informację o zrealizowanych
płatnych połączeniach, z podaniem, dla każde-
go  połączenia:  numeru  wywoływanego,  daty
oraz  godziny  rozpoczęcia  połączenia,  czasu
jego trwania oraz wysokości opłaty za połącze-
nie  z  wyszczególnieniem ceny  brutto  i  netto.
Operator dostarcza szczegółowy wykaz wyko-
nanych  Usług  telefonii  wraz  z  fakturą  wysta-
wioną za okres rozliczeniowy, którego dotyczy
ten wykaz począwszy od odpowiednio  bieżą-
cego  okresu  rozliczeniowego  albo  miesiąca,
w którym Abonent złożył pisemne żądanie, do
końca okresu rozliczeniowego albo miesiąca, w
czasie którego upływa uzgodniony z Abonentem
termin zaprzestania dostarczania tego wykazu. 
  

13. Na żądanie Abonenta Operator dostarcza
szczegółowy wykaz wykonanych Usług telefo-
nii  obejmujący okresy rozliczeniowe poprze-
dzające nie więcej niż 12 miesięcy okres roz-
liczeniowy, w którym abonent złożył żądanie.
Szczegółowy wykaz wykonanych Usług tele-
fonii  Operator  dostarcza  w  terminie  14  dni
od dnia złożenia żądania przez Abonenta.
  

§ 19. Postanowienia szczegółowe
dotyczące Usług Mobilnych 

  

1. W celu świadczenia Usług mobilnych Ope-
rator udostępnia Abonentowi Kartę SIM.
  

2. Abonent  zobowiązany  jest  do  chronienia
Karty  SIM  przed  kradzieżą,  zniszczeniem,
uszkodzeniem, zgubieniem lub utratą w inny
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sposób. Abonent zobowiązany jest do zacho-
wania w tajemnicy Kodu PIN oraz Kodu PUK. 
  

3. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie po
stwierdzeniu utraty Karty SIM lub uzyskania
wiedzy o Kodzie PIN lub PUK przez osobę
trzecią,  do  zawiadomienia  Operatora  o  tym
fakcie telefonicznie lub w BOA, w celu umożli-
wienia Operatorowi zablokowania karty SIM.
Operator po uzyskaniu informacji od Abonen-
ta  niezwłocznie  dokona  blokady  Karty  SIM
w  sposób  uniemożliwiający  korzystanie
z usług świadczonych przez Operatora. 
  

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności:
  

a) za skutki użycia utraconej Karty SIM przed
zgłoszeniem Operatorowi faktu jej utraty, chy-
ba że utrata nastąpiła z przyczyn leżących po
stronie Operatora,
  

b) za skutki wykorzystania Kodów PIN i PUK
przez osobę trzecią, chyba że osoba trzecia
weszła w posiadanie tych Kodów z przyczyn
leżących po stronie Operatora.
  

Od  momentu  powiadomienia  Operatora
o utracie Karty SIM lub ujawnieniu Kodów PIN
i  PUK  odpowiedzialność  za  następstwa
użycia utraconej Karty SIM lub użycia kodów
PIN i PUK ponosi Operator.
  

5. Wydanie nowej Karty SIM w miejsce Karty
zgubionej,  lub  której  Kody  PIN  lub  PUK
zostały  ujawnione  następuje  na  wniosek
Abonenta,  który  winien  zostać  zgłoszony
w terminie 30 dni od zawiadomienia Opera-
tora  o  utracie  Karty  SIM  lub  ujawnieniu
Kodów PIN lub PUK. Brak wniosku Abonenta
w tym terminie jest podstawą do rozwiązania
Umowy przez Operatora.
  

6. Wydanie  nowej  Karty  SIM  następuje  na
koszt  Abonenta,  chyba że  utrata  Karty  SIM
lub  ujawnienie  Kodów  nastąpiło  z  przyczyn
leżących po stronie Operatora.
  

7. Karta SIM zablokowana zgodnie z procedurą
określoną w niniejszym postanowieniu zostaje
unieważniona  po  upływie  30  dni.  Nie  można
przywrócić ważności karcie unieważnionej.
  

8. W przypadku gdy wybrany przez Abonenta
Pakiet  Usług  Internetu  mobilnego  przewiduje
Limit  transferu danych w danym Okresie rozli-
czeniowym, to jego wykorzystanie przed zakoń-
czeniem  Okresu  rozliczeniowego  spowoduje
wstrzymanie świadczenia Usługi. Usługa będzie
świadczona ponownie począwszy od pierwszego
dnia kolejnego Okresu rozliczeniowego. W przy-
padku gdyby Abonent chciał otrzymywać Usługi
Internetu mobilnego w Okresie rozliczeniowym, w

którym  wyczerpany  został  Limit  transferu
danych, wówczas konieczny jest zakup Pakietu
Uzupełniającego.  Operator  będzie  informował
Abonenta  o  przekroczeniu  Limitu  transmisji
danych sms-em na wskazany przez Abonenta
numer  telefonu,  a  także  udostępniając  infor-
mację  na  koncie  Abonenta  w  elektronicznym
Biurze  Obsługi  Abonenta.  Abonent  może  na
bieżąco  kontrolować  stan  Limitu  transferu
danych  na  swoim  koncie  w  elektronicznym
Biurze Obsługi Abonenta.
  

9. W przypadku gdy Usługi telefonii mobilnej
świadczone są z określonym Limitem połą-
czeń,  po przekroczeniu tego Limitu Usługa
zostanie  wstrzymana.  Rozpoczęcie  świad-
czenia  Usługi  nastąpi  po  dokonaniu  przez
Abonenta zakupu kolejnego Limitu połączeń.
  

10. Dla Usług telefonii mobilnej odpowiednie
zastosowanie mają postanowienia dotyczą-
ce Usługi telefonii.
  

11. W sytuacji, w których Abonent wielokrotnie
wprowadzi niepoprawny Kod PIN lub Kod PUK,
Operator uprawniony jest do tymczasowego lub
trwałego  zablokowania  dostępu  do  Usług
mobilnych lub danych na Karcie SIM. Operator
nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie
dostępu  do  Usług  mobilnych  lub  danych  na
Karcie SIM, chyba że nastąpiło ono w wyniku
wprowadzenia  niepoprawnych  informacji  dos-
tarczonych Abonentowi przez Operatora.
  

12. W  przypadku  usług  przedpłaconych
Umowa  zostaje  zawarta  z  Użytkownikiem,
który nabędzie Kartę SIM.
  

13. W celu dokonania rejestracji i otrzymywania
przez  Użytkownika  informacji  i  zawiadomień
określonych przepisami prawa, w tym w szcze-
gólności  otrzymywania  podstawowych  lub
szczegółowych  wykazów  usług  wykonanych
przez Operatora na rzecz Użytkownika, a także
otrzymywania na piśmie lub drogą elektroniczną
informacji  dotyczących  treści  proponowanych
zmian w Regulaminie lub Cenniku, Użytkownik
ma możliwość dostarczenia prawidłowo wypeł-
nionego formularza rejestracyjnego do BOA lub
dostarczenia go w inny sposób określony przez
Operatora,  umożliwiający  weryfikację  danych
Użytkownika. Za prawidłowo wypełniony formu-
larz rejestracyjny uważa się formularz, w którym
wszystkie wymagane pola zostaną wypełnione
prawdziwymi danymi. Operator zastrzega sobie
możliwość weryfikacji danych zawartych w for-
mularzu rejestracyjnym.
  

14. W  przypadkach,  gdy  dla  skorzystania

przez Użytkownika z uprawnień określonych
w Regulaminie lub w przepisach prawa, a tak-
że  z  niektórych  usług  świadczonych  przez
Operatora, niezbędne będzie ustalenie przez
Operatora tożsamości Użytkownika albo pra-
wa  Użytkownika  do  posługiwania  się  Kartą
SIM lub określonym numerem telefonicznym,
Operator  zastrzega  możliwość  uzależnienia
skorzystania przez Użytkownika z niektórych
usług,  uprawnień  lub  funkcjonalności  od
uprzedniej rejestracji Użytkownika.
  

15. Operator zwraca uwagę, iż niektóre aparaty te-
lefoniczne zawierają aplikacje, które mogą m.in:
  

a) uruchamiać automatyczny transfer danych
poprzez funkcje  łączenia się  Aparatu telefo-
nicznego  z  Internetem  z  wykorzystaniem
transmisji danych,
  

b) inicjować połączenia o podwyższonej opłacie,
  

c) w sposób automatyczny przesyłać do pro-
ducentów tych aparatów dane osobowe Abo-
nenta,
  

d) powodować przesyłanie do Abonenta infor-
macji handlowych drogą elektroniczną,
  

e) przekazywać do osób trzecich zgody Abo-
nentów na przetwarzanie danych osobowych
i  otrzymywanie  informacji  handlowej  drogą
elektroniczną.
  

Wyłącznie  odpowiedzialnym  za  zamierzone
skutki działania aplikacji, o których mowa po-
wyżej  jest  producent  takiego Aparatu telefo-
nicznego.  Operator  zachęca więc do szcze-
gółowego zapoznania się z treścią Instrukcji
obsługi nabywanego Aparatu telefonicznego,
a w szczególności  z  warunkami  korzystania
oraz  regulaminami  serwisów  internetowych
producentów Aparatów telefonicznych.
  

16. Operator informuje również, że Aparaty tele-
foniczne  z  wbudowanym systemem operacyj-
nym takim jak Apple Iphone OS, Android, Bada,
Symbian, Windows Phone mogą łączyć się z In-
ternetem w celu pobrania danych, aktualizacji
bazy  danych,  dokonywania  aktualizacji  i  syn-
chronizacji. Opłaty za takie połączenia naliczane
są zgodnie z Cennikiem. 
 

§ 20 Postanowienia końcowe
  

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pra-
wo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
(Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)
  

2.Regulamin wchodzi w życie od 21.12.2020 r.

CENNIK USŁUG
   

Cennik obowiązuje od 24.12.2018 roku (ceny brutto z VAT)
  

1. Opłaty jednorazowe
  

[   ] Opłata instalacyjna usługi cyfrowej telewizji TVIP
        (udostępnienie 1xSTB, 1xrouter, kabel UTP 30m,     
        1xHDMI/SCART)  ….................................................................................................. 300 zł
[   ] Opłata za aktywację usług TVIP za pierwszy STB …............... 49 zł
[   ] Opłata za aktywację TVIP dla usługi multiroom
       za każdy STB ….................................................................................................... 29 zł/STB
[   ] Cena STB Motorola/Arris przy zakupie na własność ......... 500 zł
  
2. Opłaty abonamentowe
  

[   ] powiązane z umową na usługi OptoNET …...................................................... 
  

[   ] Dostęp do usługi MetroTV ..................................................................................... 46 zł
[   ] Wysyłka faktura papierowej ..................................................................................... 5 zł
[   ] Utrzymanie łącza ..............................................................................................................  17 zł
[   ] Pakiet Socjalny .................................................................................................................... 45 zł
[   ] Pakiet Ekonomiczny HD .......................................................................................... 63 zł
[   ] Pakiet Startowy+ HD .................................................................................................... 34 zł
[   ] Pakiet Optymalny+ HD .............................................................................................. 51 zł

[   ] Pakiet Bogaty+ HD ......................................................................................................... 67 zł
[   ] Pakiet Bogaty+ HD z CANAL+ Prestige ............................................ 109 zł
[   ] Pakiet rozszerzający Muzyka …......................................................................... 15 zł
[   ] Pakiet rozszerzający Sport i rozrywka …................................................. 30 zł
[   ] Pakiet rozszerzający FilmBOX ......................................................................... 30 zł
[   ] Pakiet rozszerzający Popularno-Naukowy ......................................... 20 zł
[   ] Pakiet rozszerzający Eleven …........................................................................... 30 zł
[   ] Pakiet rozszerzający CANAL+ Select* ................................................... 59 zł
[   ] Pakiet rozszerzający CANAL+ Prestige* ............................................. 69 zł
[   ] Multiroom ............................................................................................................ 7 zł/m-c/STB
    

           * Obowiązują ceny pakietów ustalone w porozumieniu z nadawcą.
   

3. Inne opłaty
  

[   ] Pomoc techniczna w domu Abonenta ..................................................... 50 zł
[   ] Nieuzasadnione wezwanie serwisanta .................................................. 50 zł
[   ] Pilot do STB ...........................................................................................................................  80 zł
[   ] Dodatkowy kabel - cena za jedną sztukę
       (zasilający, Ethernet UTP, SCART, HDMI) .............................. 20-50 zł
[   ] Zasilacz do STB ................................................................................................................ 50 zł
[   ] Opakowanie do STB .................................................................................................... 30 zł
[   ] Inne .................................................................................................................................................  .… zł
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REGULAMIN PROMOCJI
  

1. Oferta  objęta  niniejszym  Regulaminem
Promocji jest ważna do dnia 31.12.2023 roku. 
   

2. Niniejszy  Regulamin  Promocji  określa
szczególne,  promocyjne  warunki  korzystania  i
świadczenia  Usług  telekomunikacyjnych  przez
C3  NET Sp.  z  o.o.  S.  k.  na  rzecz  Abonenta.
W  zakresie  nieuregulowanym  niniejszym
Regulaminem  promocji  zastosowanie  mają
warunki świadczenia Usług określone w Umowie
i Regulaminie. Wszelkie określenia pisane wielką
literą zdefiniowane są w Regulaminie.
   
3. Aby  skorzystać  z  oferty  promocji  objętej
Regulaminem Promocji  należy  łącznie  spełniać
następujące warunki:
   
a) nie  zalegać  względem  Operatora  z  płat-

nościami z jakiegokolwiek tytułu,
   
b) w przypadku nowych Abonentów – zawrzeć

Umowę  o  świadczenie  Usługi  interaktywnej
telewizji cyfrowej TVIP MetroTV w ramach jed-
nego z określonych w niniejszym Regulaminie
Promocji  Pakietów  (Tabela)  na  czas
oznaczony 12 lub 24 miesięcy;

   

c) zawrzeć  Umowę  o  świadczenie  interneto-
wych usług telekomunikacyjnych lub w przy-
padku bycia Abonentem tych dokonać zmiany
zgodnej z wybranym pakietem

   
d) w  przypadku  dotychczasowych  Abonentów –

dokonać  zmiany  warunków  dotychczasowej
Umowy poprzez wybór jednego z oferowanych
niniejszym  Regulaminem  promocji  Pakietów
(Tabela) i przedłużenie okresu trwania Umowy
o okres kolejnych 12 lub 24 miesiące.

   
4. W  ramach  promocji  Operator  oferuje  ulgi
zgodne z poniższymi tabelami 
   
5. W przypadku:
   
a) rozwiązania przez Abonenta lub rozwiązania

przez  Operatora  z  przyczyn  leżących  po
stronie  Abonenta  Umowy  przed  upływem
okresu, na jaki została ona zawarta, lub

   
b) zmiany wybranego Pakietu na Pakiet o niżej

Opłacie  abonamentowej  przed  upływem
okresu, na jaki Umowa została zawarta,

   

Abonent zobowiązany jest  do zwrotu na rzecz
Operatora  udzielonych  mu  ulg  w  wysokości
pomniejszonej proporcjonalnie o wartość ulgi za

okres  od  dnia  zawarcia  Umowy  do  dnia  jej
rozwiązania lub zmiany Pakietu na niższy. 
   
6. Jeśli  udzielenie  ulgi  wiąże  się  z  zawarciem
Umowy  o  świadczenie  łącznie  kilku  Usług,
wówczas  w  przypadku  rozwiązania  przez
Abonenta  lub  rozwiązania  przez  Operatora  z
przyczyn leżących po stronie Abonenta Umowy
w  zakresie  choćby  jednej  z  Usług  objętych  tą
Umową, przed upływem okresu na jaki Umowa
została zawarta, Abonent:
   
a) zobowiązany jest  do zwrotu ulgi  w zakresie

Opłaty  aktywacyjnej  w  wysokości  obliczonej
zgodnie z treścią ust. 4 powyżej, oraz 

   
b) zobowiązany jest  do zwrotu ulgi  w zakresie

Opłaty abonamentowej za Usługę w zakresie
której  Umowa  została  rozwiązana,  w  wyso-
kości  obliczonej  zgodnie z treścią ust.  4  po-
wyżej, oraz

   
c) traci  prawo  do  ulgi  w  Opłatach  abonamen-

towych  za  pozostałe  Usługi  za  dalszy  okres
trwania Umowy.

   
7. Oferta  objęta  niniejszym  Regulaminem
Promocji nie może być łączona z innymi ofertami
promocyjnymi Operatora. 

TABELA OPŁAT ORAZ ULG DLA UMOWY PROMOCYJNEJ
  

1. Ulgi w Opłatach abonamentowych:
  
• Opłata abonamentowa dla Umowy promocyjnej - 12 miesięcy
  

[   ] Pakiet Socjalny (120 zł ulgi) ...................................................................................... 35 zł
[   ] Pakiet Ekonomiczny HD (120 zł ulgi) .............................................................. 53 zł
  
[   ] Dostęp do usługi MetroTV (120 zł ulgi) ......................................................... 36 zł
[   ] Pakiet Startowy+ HD ........................................................................................................  34 zł
[   ] Pakiet Optymalny+ HD ................................................................................................... 51 zł
[   ] Pakiet Bogaty+ HD .............................................................................................................  67 zł
[   ] Pakiet Bogaty+ HD z CANAL+ Prestige .................................................... 109 zł
[   ] Pakiet rozszerzający ….............................. (ulga …... zł) ......... .… zł

• Opłata abonamentowa dla Umowy promocyjnej - 12 miesięcy
w pakiecie z OptoNET
  

[   ] Pakiet Socjalny (240 zł ulgi) ...................................................................................... 25 zł
[   ] Pakiet Ekonomiczny HD (240 zł ulgi) .............................................................. 43 zł
[   ] Dostęp do usługi MetroTV (240 zł ulgi) ......................................................... 26 zł
  
[   ] Pakiet Startowy+ HD ........................................................................................................  34 zł
[   ] Pakiet Optymalny+ HD ................................................................................................... 51 zł
[   ] Pakiet Bogaty+ HD .............................................................................................................  67 zł
[   ] Pakiet Bogaty+ HD z CANAL+ Prestige .................................................... 109 zł
[   ] Pakiet rozszerzający ….............................. (ulga …... zł) ......... .… zł 

   

• Opłata abonamentowa dla Umowy promocyjnej - 24 miesiące
  

[   ] Pakiet Socjalny (480 zł ulgi) ...................................................................................... 25 zł
[   ] Pakiet Ekonomiczny HD (480 zł ulgi) .............................................................. 43 zł
  

[   ] Dostęp do usługi MetroTV (480 zł ulgi) ......................................................... 26 zł
[   ] Pakiet Startowy+ HD ........................................................................................................  34 zł
[   ] Pakiet Optymalny+ HD ................................................................................................... 51 zł
[   ] Pakiet Bogaty+ HD .............................................................................................................  67 zł
[   ] Pakiet Bogaty+ HD z CANAL+ Prestige .................................................... 109 zł
[   ] Pakiet rozszerzający ….............................. (ulga …... zł) ......... .… zł

• Opłata abonamentowa dla Umowy promocyjnej - 24 miesiące
   w pakiecie z OptoNET
  

[   ] Pakiet Socjalny (720 zł ulgi) ...................................................................................... 15 zł
[   ] Pakiet Ekonomiczny HD (720 zł ulgi) .............................................................. 33 zł
  
[   ] Dostęp do usługi MetroTV (720 zł ulgi) ......................................................... 16 zł
[   ] Pakiet Startowy+ HD ........................................................................................................  34 zł
[   ] Pakiet Optymalny+ HD ................................................................................................... 51 zł
[   ] Pakiet Bogaty+ HD .............................................................................................................  67 zł
[   ] Pakiet Bogaty+ HD z CANAL+ Prestige .................................................... 109 zł
[   ] Pakiet rozszerzający ….............................. (ulga …... zł) ......... .… zł
 

2. Ulgi w Opłacie aktywacyjnej:
  

[   ] Opłata instalacyjna dla Umowy na 12 i 24 m-ce   
       bez dodatkowych usług ................................................................ 99 zł (201 zł ulgi)
[   ] Opłata instalacyjna dla Umowy na 12 i 24 m-ce
       w pakiecie z OptoNET .................................................................. 49 zł (251 zł ulgi)
[   ] Opłata instalacyjna – promocyjna .......................................... 1 zł (299 zł ulgi)
  

3. Ulgi w cenie zakupu Urządzenia końcowego
    niezbędnego do odbioru TVIP MetroTV:

• Cena w przypadku Umowy zawartej na 12 i 24 m-ce
[   ] STB TVIP Motorola/Arris VIP .................................................. 450 zł (50 zł ulgi) 

   

• Cena w przypadku Umowy zawartej na 12 miesięcy
   w pakiecie z OptoNET
[   ] STB TVIP Motorola/Arris VIP .............................................. 400 zł (100 zł ulgi)
   

• Cena w przypadku Umowy zawartej na 24 miesiące
   w pakiecie z OptoNET
[   ] STB TVIP Motorola/Arris VIP .............................................. 369 zł (131 zł ulgi)
  

4. Kary umowne
  

[   ] Opłata za nieuprawnione rozpowszechnianie i udostępnianie
       usług MetroTV w tym na potrzeby prowadzenia działalności 
       gospodarczej i innych działań komercyjnych …......................... 800 zł
[   ] Opłata za brak zwrotu udostępnionego STB ............................... 500 zł

ZAWARTOŚĆ PAKIETÓW TVIP 
  

1. Pakiety podstawowe

Socjalny (PVR brak)  ..............................................................................................  49 kanałów (37 HD)
Ekonomiczny HD (PVR brak) ...........................................................................119 kanałów (81 HD)
Startowy+ HD (PVR 50h) ................................................................................... 149 kanały (104 HD)
Optymalny+ HD (PVR 75h) ........................................................................... 177 kanałów (123 HD)
Bogaty+ HD (PVR 150h) ................................................................................ 194 kanałów (136 HD)
Bogaty+ HD z CANAL+ Prestige (PVR 150h) ................................... 202 kanałów (144 HD)

   

2. Pakiety dodatkowe (Premium)

CANAL+ Select ...............................................................................................  6 kanałów (w tym: 6 HD)
CANAL+ Prestige ...........................................................................................  8 kanałów (w tym: 8 HD)
Filmbox .................................................................................................................  5 kanałów (w tym: 3 HD)
Eleven .......................................................................................................................  3 kanały (w tym: 3 HD)
Sport i rozrywka ..............................................................................................  6 kanałów (w tym: 5 HD)
Popularno-Naukowy .........................................................................................  3 kanały (w tym: 3 HD)
Muzyka .................................................................................................................  5 kanałów (w tym: 1 HD)
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Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta -  www. ebok.c3.net.pl  - Numer Klienta ............................ Hasło Klienta ........................
  

Forma płatności Opłaty Instalacyjnej:  [   ] GOTÓWKA [   ] RATY [   ] PRZELEW

Terminy rat Opłaty Instalacyjnej:  I RATA ..................................... zł - do ............................................... II RATA ................................... zł - do ..............................................

III RATA ................................ zł - do ............................................. IV RATA .................................... zł - do ................................................ V RATA .................................. zł - do .............................................

Termin płatności pierwszej Opłaty Abonamentowej: ................................................................. Pierwszej Opłaty Instalacyjnej: ...............................................................................

Opłata Instalacyjna i Abonament z tytułu świadczenia Usługi regulowane będą na indywidualne konto w Banku PKO BP SA:
 

nr konta .....................................................................................................................................................................................................................................................................................  lub [      ] jak za opłaty internetowe

UWAGA WAŻNE!!! OPŁATY DOKONYWANE W PLACÓWKACH BĄDŹ AGENCJACH BANKU PKO BP S.A. ZWOLNIONE SĄ Z OPŁAT MANIPULACYJNYCH

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY DOSTARCZONEGO SPRZĘTU
 
• Operator [   ] udostępni (opłata za udostępnienie ............................... zł - doliczona będzie do Opłaty abonamentowej  [   ] „Dostęp do usługi”)

[   ]  sprzeda  - za cenę jednostkową ........................................................................ zł. [   ]  udziela ulgi w cenie sprzedaży: ..................................................................... zł
     

Urządzenie Nazwa/Model ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
     

Numer seryjny / adres MAC ..........................................................................................................................................................................................................................................     wartość...................................zł
  

  

• Operator [   ] udostępni (opłata za udostępnienie ............................... zł - doliczona będzie do Opłaty abonamentowej  [   ] „Dostęp do usługi”)
     

[   ]  sprzeda  - za cenę jednostkową ........................................................................ zł. [   ]  udziela ulgi w cenie sprzedaży: ..................................................................... zł
     

Urządzenie Nazwa/Model ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
     

Numer seryjny / adres MAC ...........................................................................................................................................................................................................................................    wartość...................................zł
  

  

• Operator [   ] udostępni (opłata za udostępnienie ............................... zł - doliczona będzie do Opłaty abonamentowej  [   ] „Dostęp do usługi”)
     

[   ]  sprzeda  - za cenę jednostkową ........................................................................ zł. [   ]  udziela ulgi w cenie sprzedaży: ..................................................................... zł
     

Urządzenie Nazwa/Model ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
     

Numer seryjny / adres MAC ...........................................................................................................................................................................................................................................    wartość...................................zł

  

• Operator [   ] udostępni (opłata za udostępnienie ............................... zł - doliczona będzie do Opłaty abonamentowej  [   ] „Dostęp do usługi”)
     

[   ]  sprzeda  - za cenę jednostkową ........................................................................ zł. [   ]  udziela ulgi w cenie sprzedaży: ..................................................................... zł
     

Urządzenie Nazwa/Model ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
     

Numer seryjny / adres MAC ...........................................................................................................................................................................................................................................    wartość...................................zł
  

  

• Operator [   ] udostępni ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
     

[   ]  sprzeda  - za cenę jednostkową ........................................................................ zł. [   ]  udziela ulgi w cenie sprzedaży: ..................................................................... zł
     

Urządzenie Nazwa/Model ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
     

Numer seryjny / adres MAC ............................................................................................................................................................................................................................................   wartość...................................zł

Uwagi dodatkowe: ......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

  Abonent lub osoba upoważniona

.....................................................................................

Zgłoszenia awarii i usterek. Rozliczeń finansowych i księgowych prosimy dokonywać telefonicznie
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 – pod numerami telefonów 75-611-6100, 75-619-0000
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