
Dzia∏ I
Definicje

§ 1
U˝yte w Regulaminie poj´cia oznaczajà: 

1) Abonent – podmiot, na rzecz którego Êwiadczona jest Us∏uga na
podstawie Umowy.

2) Autoryzacja – weryfikacja uprawnieƒ Abonenta do korzystania 
z dost´pu do sieci Internet na podstawie podanego Loginu i Has∏a.

3) Cennik – „Cennik us∏ugi neostrada tp ”.

4) Centrum Obs∏ugi Telefonicznej (COT) – Komórka organizacyjna
umo˝liwiajàca poprzez kontakt telefoniczny uzyskanie wsparcia
technicznego i realizacj´ zleceƒ wskazanych w Regulaminie oraz
innych zleceƒ, dopuszczonych przez TP. Numer telefoniczny COT
znajduje si´ na stronie www.tp.pl.

5) Dostawca – podmiot, któremu TP Êwiadczy us∏ug´ hurtowego
dost´pu do sieci telekomunikacyjnej TP.

6) Has∏o – poufny ciàg znaków alfanumerycznych, znany wy∏àcznie
Abonentowi, konieczny do dokonania Autoryzacji, uzyskiwany przez
Abonenta podczas procesu Rejestracji.

7) ID – identyfikator Abonenta, sk∏adajàcy si´ z ciàgu znaków 
alfanumerycznych, pobierany przez Abonenta wraz z kodem PIN 
w procesie Rejestracji.

8) Komórka organizacyjna – Komórka organizacyjna TP lub podmiotu
z Grupy Kapita∏owej TP, bezpoÊrednio obs∏ugujàca Abonentów.

9) Konsument – osoba fizyczna wnioskujàca o Êwiadczenie Us∏ugi lub
korzystajàca z Us∏ugi dla celów niezwiàzanych bezpoÊrednio z jej
dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub wykonywaniem zawodu.

10)Limit transferu – okreÊlona w Cenniku iloÊç danych, jaka mo˝e
zostaç przes∏ana w kierunku do komputera Abonenta z pr´dkoÊcià
w∏aÊciwà dla Opcji us∏ugi neostrada tp, z której korzysta Abonent.

11)Lista referencyjna – lista modemów zaakceptowanych przez TP do
Êwiadczenia Us∏ugi.

12)Login – jawny ciàg znaków alfanumerycznych konieczny do 
dokonania Autoryzacji, uzyskiwany przez Abonenta podczas 
procesu Rejestracji.

13)Lokal – miejsce, w którym Êwiadczona jest Us∏uga, wskazane przez
Abonenta w Umowie.

14)¸àcze – cz´Êç sieci TP ∏àczàca Lokal z punktem dost´powym w sieci
TP, umo˝liwiajàcym Êwiadczenie Us∏ugi.

15)Okres rozliczeniowy – okres jednego miesiàca, b´dàcy podstawà
rozliczenia nale˝noÊci Abonenta wobec TP, rozpoczynajàcy si´ 
i koƒczàcy we wskazanych na fakturze dniach miesiàca.

16)Opcja – wariant us∏ugi neostrada tp, charakteryzujàcy si´ 
parametrami technicznymi, funkcjonalnymi oraz zakresem udogod-
nieƒ towarzyszàcych, okreÊlonym w Cenniku.

17)Panel administracyjny – cz´Êç serwisu internetowego www.tp.pl,
w której Abonent, po podaniu ID i PIN, ma mo˝liwoÊç dokonywania
niektórych zdalnych operacji zwiàzanych z Us∏ugà.

18)PIN – poufny ciàg znaków alfanumerycznych znany wy∏àcznie
Abonentowi, umo˝liwiajàcy wraz z ID dokonywanie zdalnych 
operacji, zwiàzanych z Us∏ugà.

19)Regulamin – „Regulamin Êwiadczenia us∏ugi neostrada tp”.

20)Rejestracja – jednorazowa czynnoÊç, polegajàca na uzyskaniu 
parametrów technicznych, niezb´dnych do korzystania z Us∏ugi 
(w tym Login i Has∏o), dokonana z wykorzystaniem modemu ADSL,
na ¸àczu, na którym b´dzie Êwiadczona Us∏uga.

21)TP – Telekomunikacja Polska S.A.z siedzibà przy ul.Twardej 18,00-105
Warszawa.

22)Transfer abonamentowy – wielkoÊç transferu, o jakà mo˝e zostaç
zwi´kszony Limit transferu wyst´pujàcy w ramach Opcji us∏ugi
neostrada tp, obj´ta dodatkowà op∏atà miesi´cznà, zgodnà 
z Cennikiem.

23)Tytu∏ prawny – prawo w∏asnoÊci, u˝ytkowanie wieczyste,
w∏asnoÊciowe spó∏dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub
spó∏dzielcze prawo do lokalu u˝ytkowego, spó∏dzielcze 
lokatorskie prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego
w spó∏dzielni mieszkaniowej, u˝ytkowanie, s∏u˝ebnoÊç mieszkania,
umowa o do˝ywocie, dzier˝awa, najem, u˝yczenie.

24)Umowa – „Umowa o Êwiadczenie us∏ugi neostrada tp”.

25)Us∏uga – us∏uga neostrada tp, tj. us∏uga dost´pu do sieci Internet,
wraz z udogodnieniami towarzyszàcymi, okreÊlonymi w Cenniku,
Êwiadczona na zasadach okreÊlonych w Regulaminie.

26)Us∏uga dodana – us∏uga opcjonalna, dost´pna w zwiàzku ze 
Êwiadczeniem Us∏ugi, zgodnie z obowiàzujàcym Cennikiem.

27)Us∏uga telefoniczna – us∏uga telekomunikacyjna dost´pna dla ogó∏u
u˝ytkowników,w stacjonarnej sieci telefonicznej, z wy∏àczeniem sieci
cyfrowej z integracjà us∏ug (ISDN), w celu inicjowania i odbierania
po∏àczeƒ g∏osowych krajowych i mi´dzynarodowych oraz uzyskania
dost´pu do s∏u˝b ustawowo powo∏anych do niesienia pomocy, za
pomocà numeru lub numerów ustalonych w krajowym lub 
mi´dzynarodowym planie numeracji telefonicznej.

28)Zestaw instalacyjny – komplet urzàdzeƒ s∏u˝àcych do korzystania 
z Us∏ugi, w sk∏ad którego wchodzi modem z Listy referencyjnej.

Dzia∏ II
Zakres i warunki Êwiadczenia Us∏ugi 

§ 2
TP zobowiàzuje si´ do Êwiadczenia Us∏ugi w zakresie i na warunkach
okreÊlonych w Regulaminie, Umowie i Cenniku, a Abonent zobowiàzu-
je si´ do ich przestrzegania, w szczególnoÊci do terminowego uiszczania
op∏at okreÊlonych w Cenniku.

§ 3
1. TP zapewnia poprawne Êwiadczenie Us∏ugi, pod warunkiem 

korzystania przez Abonenta z Zestawu instalacyjnego.

2. W ramach Us∏ugi, w wyniku procesu Rejestracji, Abonent otrzymuje
od TP konto poczty elektronicznej (indywidualny adres poczty 
elektronicznej).

3. Abonent zobowiàzuje si´ do korzystania z adresu poczty 
elektronicznej zgodnie z Umowà i Regulaminem.

4. Adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 2., b´dzie 
wykorzystywany przez TP za zgodà Abonenta wy∏àcznie do celów
zwiàzanych ze Êwiadczeniem przez TP Us∏ugi, w szczególnoÊci zaÊ
zgodnie z § 32. ust. 4.

5. W ramach przyznanego Abonentowi adresu poczty elektronicznej
istnieje mo˝liwoÊç ustanowienia bezp∏atnego przekierowania 
przychodzàcych wiadomoÊci na dowolny adres poczty 
elektronicznej, podany przez Abonenta.

6. Przekierowania, o którym mowa w ust. 5., Abonent dokonuje
samodzielnie, poprzez skonfigurowanie przyznanego w procesie
Rejestracji konta poczty elektronicznej.
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§ 4
1. W przypadku gdy w Lokalu nie ma ¸àcza, Klient jest obowiàzany

udost´pniç TP Lokal w celu jego instalacji we wspólnie uzgodnionym
terminie. Us∏uga jest dost´pna w Lokalu, w którym istniejà 
mo˝liwoÊci techniczne do jej Êwiadczenia na ¸àczu.

2. Us∏uga mo˝e byç Êwiadczona na ¸àczu, na którym TP albo Dostawca
Êwiadczy Us∏ug´ telefonicznà.

3. Us∏uga nie jest Êwiadczona na ¸àczu, na którym sà aktywne us∏ugi
TP: neostrada plus, sdi tp, dost´p do Internetu DSL tp oraz inne
us∏ugi TP, których regulaminy lub cenniki wykluczajà mo˝liwoÊç
Êwiadczenia Us∏ugi.

4. Abonenci us∏ug neostrada plus, sdi tp oraz pakiety internetowe tp
majà mo˝liwoÊç zamiany dotychczasowych us∏ug dost´pu do
Internetu na Us∏ug´ na tym samym ¸àczu, bez ponoszenia 
niekorzystnych konsekwencji zwiàzanych z wypowiedzeniem umów
o Êwiadczenie tych us∏ug, zawartych na czas okreÊlony.

5. Warunkiem rozpocz´cia korzystania z Us∏ugi przez Abonenta jest
zawarcie Umowy i przeprowadzenie procesu Rejestracji w terminie
30 dni od daty podpisania Umowy.

6. Âwiadczenie Us∏ugi oraz naliczanie op∏at rozpoczyna si´ od dnia
przeprowadzenia procesu Rejestracji i pod warunkiem istnienia
mo˝liwoÊci technicznych do przeprowadzenia Rejestracji.

7. Je˝eli Abonent nie dokona Rejestracji w terminie, o którym mowa 
w ust. 5., Umowa wygasa. Skorzystanie z Us∏ugi wymaga ponownego
z∏o˝enia zamówienia, zgodnie z zasadami okreÊlonymi w Dziale III
Regulaminu.

8. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z wypowiedzeniem umów 
o Êwiadczenie us∏ug, o których mowa w ust. 4. Umowy 
o Êwiadczenie us∏ug neostrada plus i sdi tp wygasajà w dniu
rozpocz´cia Êwiadczenia Us∏ugi, po dokonaniu Rejestracji zgodnie 
z ust. 5. Umowy o Êwiadczenie us∏ugi pakiety internetowe tp wygasajà
z koƒcem Okresu rozliczeniowego, w którym nastàpi∏a Rejestracja.

9. Abonenci majà mo˝liwoÊç zamiany Us∏ugi na us∏ug´ dost´p do
Internetu DSL tp, zgodnie z regulaminem Us∏ugi dost´p do Internetu
DSL tp, na tym samym ¸àczu, bez ponoszenia niekorzystnych kon-
sekwencji zwiàzanych z wypowiedzeniem Umowy.

10.W przypadku zmiany Opcji Us∏ugi Abonent nie jest zobowiàzany do
przeprowadzenia ponownego procesu Rejestracji.

§ 5
1. Ka˝dorazowo po zakoƒczeniu po∏àczenia z siecià Internet nast´puje

rozliczenie Limitu transferu, wyst´pujàcego w ramach danej Opcji
Us∏ugi oraz Transferu abonamentowego.

2. W przypadku korzystania z Us∏ugi w Opcji, w której wyst´puje 
limitowanie transferu rozliczenie, o którym mowa w ust. 1., dotyczy
ruchu kierowanego na adres IP, przyznany Abonentowi w wyniku
pozytywnego zakoƒczenia procesu Autoryzacji.

3. W przypadku korzystania z Us∏ugi w Opcji, w której wyst´puje limi-
towanie transferu, iloÊç wykorzystanego transferu w danym Okresie
rozliczeniowym stanowi suma iloÊci danych, przes∏anych 
(w kierunku do komputera Abonenta) w trakcie po∏àczeƒ, które
zosta∏y zakoƒczone w danym Okresie rozliczeniowym.

4. Niewykorzystana w danym Okresie rozliczeniowym wielkoÊç Limitu
transferu, zwiàzanego z Opcjà Us∏ugi oraz Transfer abonamentowy
nie przechodzà na nast´pny Okres rozliczeniowy.

5. Zwi´kszenie Limitu transferu, zwiàzanego z Opcjà Us∏ugi, o Transfer
abonamentowy wymaga z∏o˝enia zamówienia za poÊrednictwem
Panelu administracyjnego albo w Komórce organizacyjnej. Z∏o˝enie
zamówienia za poÊrednictwem Panelu administracyjnego wymaga
wpisania przez Abonenta Jego ID i PIN.

6. Zamówienie, o którym mowa w ust. 5., powinno zostaç z∏o˝one nie
póêniej, ni˝ 10 dni przed rozpocz´ciem Okresu rozliczeniowego, od
którego Transfer abonamentowy ma byç naliczany.

7. Zamówienia Transferu abonamentowego, z∏o˝one na mniej ni˝ 10
dni przed rozpocz´ciem Okresu rozliczeniowego, od którego Transfer
abonamentowy ma byç naliczany, b´dà traktowane jak z∏o˝one 
w kolejnym Okresie rozliczeniowym.

8. Abonent mo˝e z∏o˝yç zamówienie na Transfer abonamentowy tylko
jeden raz w ciàgu Okresu rozliczeniowego.

9. Limit transferu dla Us∏ugi, Êwiadczonej na rzecz Abonenta, zostanie
zwi´kszony w pierwszym dniu Okresu rozliczeniowego,
nast´pujàcego po Okresie rozliczeniowym, w którym zosta∏o z∏o˝one
zamówienie Transferu abonamentowego, z zastrze˝eniem ust. 7.

10.W danym Okresie rozliczeniowym Abonent mo˝e korzystaç 
z jednego z wariantów Transferu abonamentowego, znajdujàcych si´
w Cenniku.

11.Transfer abonamentowy b´dzie naliczany, zgodnie z wybranym przez
Abonenta wariantem, równie˝ w przypadku dokonania przez
Abonenta zmiany u˝ytkowanej Opcji Us∏ugi.

12.Abonent mo˝e z∏o˝yç oÊwiadczenie o rezygnacji z Transferu 
abonamentowego z zachowaniem miesi´cznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego.
OÊwiadczenie takie powinno zostaç z∏o˝one w Panelu 
administracyjnym lub na piÊmie w Komórce organizacyjnej.

13.Konsumentowi przys∏uguje prawo rezygnacji z Transferu 
abonamentowego w terminie 10 dni od dnia z∏o˝enia zamówienia
na Transfer abonamentowy. Rezygnacja powinna byç z∏o˝ona za
poÊrednictwem Panelu administracyjnego albo na piÊmie 
w Komórce organizacyjnej.

§ 6
W ramach korzystania z Us∏ugi Abonent zobowiàzany jest:

1) niezw∏ocznie powiadomiç TP o wszelkich nieprawid∏owoÊciach,
usterkach, lub przerwach w Êwiadczeniu Us∏ugi oraz o niew∏aÊciwej
jakoÊci Us∏ugi, utracie PIN lub uzyskaniu PIN przez nieuprawnionà
osob´ trzecià,

2) do ochrony oraz nieudost´pniania swojego Has∏a lub PIN osobom
trzecim,

3) nie dokonywaç prób wejÊcia do zasobów informatycznych b´dàcych
w posiadaniu osób trzecich bez ich zgody,

4) nie umo˝liwiaç korzystania z Us∏ugi osobom trzecim poza Lokalem,

5) nie prowadziç jakichkolwiek dzia∏aƒ, które mogà powodowaç
zak∏ócenia w dzia∏aniu sieci Internet,

6) nie podejmowaç jakichkolwiek dzia∏aƒ, które mogà uszkodziç 
infrastruktur´ sieciowà TP lub zak∏óciç poprawne funkcjonowanie
systemów TP, s∏u˝àcych udost´pnieniu i monitorowaniu Us∏ugi oraz
urzàdzeƒ i ∏àczy TP, przeznaczonych do przekazywania informacji na
odleg∏oÊç,

7) przestrzegaç przepisów prawa i treÊci Regulaminu i Umowy,
a w szczególnoÊci nie dostarczaç treÊci o charakterze bezprawnym
przy wykorzystaniu Us∏ugi.

§ 7
1. TP ma prawo do ograniczenia lub zawieszenia Êwiadczenia Us∏ugi,

je˝eli Abonent narusza postanowienia § 6 pkt 2) – 7) lub pozostaje 
w opóênieniu z p∏atnoÊcià nale˝noÊci za Us∏ug´ przez okres d∏u˝szy
ni˝ jeden Okres rozliczeniowy. Powy˝sze nie narusza prawa TP do
rozwiàzania Umowy na podstawie § 13 ust. 4.

2. Ograniczenie lub zawieszenie przez TP Êwiadczenia Us∏ugi trwa do
czasu usuni´cia przyczyny b´dàcej podstawà ograniczenia lub 
zawieszenia.

3. Wznowienie Êwiadczenia Us∏ugi przez TP po zaprzestaniu naruszeƒ,
o których mowa w ust. 1. lub po uregulowaniu 
wymagalnych nale˝noÊci wraz z odsetkami, skutkuje obcià˝eniem
Abonenta op∏atà zgodnà z Cennikiem.

4. TP zastrzega sobie prawo do roz∏àczania po∏àczenia internetowego
(roz∏àczenie serwisowe – time out), wymagajàcego ponownej
Autoryzacji.

Dzia∏ III 
Umowa o Êwiadczenie Us∏ugi 

§ 8
1. Klient mo˝e sk∏adaç zamówienie na Êwiadczenie Us∏ugi w Komórce

organizacyjnej, COT, u opiekuna Klienta biznesowego TP lub 
w punktach sprzeda˝y wskazanych przez TP. TP dopuszcza
mo˝liwoÊç sk∏adania zamówieƒ w postaci elektronicznej.

2. Zamówienie jest traktowane jako oferta Klienta, zgodnie z art. 66 
i nast. Kodeksu cywilnego.

3. Zamówienie, z∏o˝one w postaci elektronicznej, wià˝e Klienta po
potwierdzeniu jego otrzymania przez TP.

4. Umowa o Êwiadczenie Us∏ugi zostaje zawarta w formie pisemnej po
spe∏nieniu przez Klienta warunków wynikajàcych z Regulaminu

5. Umowa mo˝e byç zawarta z Klientem, posiadajàcym Tytu∏ prawny
do Lokalu.
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6. W przypadku posiadania przez Klienta Tytu∏u prawnego do Lokalu
innego ni˝ prawo w∏asnoÊci, prawo u˝ytkowania wieczystego lub
spó∏dzielcze prawo do lokalu, instalacja ¸àcza w Lokalu wymaga
przedstawienia przez Klienta pisemnej zgody odpowiednio 
w∏aÊciciela, u˝ytkownika wieczystego nieruchomoÊci lub cz∏onka
spó∏dzielni mieszkaniowej.

7. Przepisu ust. 6. nie stosuje si´ w przypadku, gdy w∏aÊcicielem,
u˝ytkownikiem wieczystym nieruchomoÊci lub cz∏onkiem 
spó∏dzielni mieszkaniowej jest osoba prawna.

8. Konsumentowi przys∏uguje prawo odstàpienia od Umowy poprzez
pisemne oÊwiadczenie z∏o˝one w Komórce organizacyjnej 
w terminie 10 dni od dnia jej podpisania.

9. W przypadku rezygnacji Klienta ze Êwiadczenia Us∏ugi w trybie
okreÊlonym w ust. 8., Umowa uwa˝ana jest za niezawartà, a Klient
jest zwolniony z wszelkich op∏at za Us∏ug´.

§ 9
1. W imieniu TP Umow´ zawiera osoba upowa˝niona, na podstawie

pisemnego pe∏nomocnictwa.

2. Klient mo˝e zawrzeç Umow´ oraz sk∏adaç inne oÊwiadczenia woli 
z nià zwiàzane osobiÊcie bàdê przez nale˝ycie umocowanego 
przedstawiciela.

3. Pe∏nomocnictwo do reprezentowania Klienta w zakresie zawarcia
lub wykonywania Umowy winno byç udzielone w formie pisemnej
pod rygorem niewa˝noÊci.

§ 10
1. Umowa o Êwiadczenie Us∏ugi zawierana jest na czas nieokreÊlony

lub na czas okreÊlony.

2. Zawarcie Umowy mo˝e byç zwiàzane z przyznaniem Abonentowi
ulg, szczegó∏owo okreÊlonych w Umowie.

3. Umowa na czas okreÊlony uwa˝ana b´dzie za przed∏u˝onà na czas
nieokreÊlony, o ile Abonent nie wyrazi innego oÊwiadczenia woli 
w terminie co najmniej 30 dni przed up∏ywem okresu, na jaki Umowa
zosta∏a zawarta.

4. Abonent, któremu TP Êwiadczy Us∏ug´ na czas nieokreÊlony, mo˝e
zawrzeç z TP aneks do Umowy na czas okreÊlony. Aneks wchodzi 
w ˝ycie z poczàtkiem Okresu rozliczeniowego nast´pujàcego po
Okresie, w którym zosta∏ zawarty.

§ 11
TP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy: 

1) w wyniku negatywnej oceny wiarygodnoÊci p∏atniczej, dokonanej na
podstawie informacji udost´pnionych przez biuro informacji 
gospodarczej.

2) w przypadku, okreÊlonym w § 4 ust. 3.

§ 12

TP mo˝e uzale˝niç zawarcie Umowy od:

1) udost´pnienia przez Klienta danych przewidzianych w art. 161 ust. 2
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171
poz. 1800),

2) dostarczenia przez Klienta dokumentów potwierdzajàcych
mo˝liwoÊç wykonania zobowiàzania wobec TP,

3) pozytywnej oceny wiarygodnoÊci p∏atniczej Klienta, wynikajàcej 
z danych b´dàcych w posiadaniu TP lub udost´pnionych przez biuro
informacji gospodarczej.

§ 13

1. W przypadku, gdy Umowa zosta∏a zawarta na czas nieokreÊlony
przez Klienta: 

1) nie b´dàcego Konsumentem – mo˝e byç rozwiàzana przez ka˝dà
ze Stron w ka˝dym czasie, z zachowaniem miesi´cznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu rozliczeniowego,

2) b´dàcego Konsumentem – mo˝e byç rozwiàzana przez Abonenta,
z zachowaniem miesi´cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec Okresu rozliczeniowego.

2. Abonent mo˝e rozwiàzaç Umow´ o Êwiadczenie Us∏ugi na czas
okreÊlony lub nieokreÊlony ze skutkiem natychmiastowym, je˝eli:

1) z przyczyn le˝àcych po stronie TP nie móg∏ korzystaç z Us∏ugi 
w sposób ciàg∏y przez okres 30 dni; w takim przypadku
rozwiàzanie Umowy przez Abonenta mo˝e nastàpiç do ostat-
niego dnia pe∏nego Okresu rozliczeniowego nast´pujàcego po
zakoƒczeniu okresu, w którym us∏uga nie dzia∏a∏a,

2) TP Êwiadczy Us∏ug´ w sposób niezgodny z Umowà.

3. TP mo˝e rozwiàzaç Umow´ o Êwiadczenie Us∏ugi ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niew∏aÊciwego
wykonywania przez Abonenta postanowieƒ Regulaminu, Umowy
lub Cennika, a w szczególnoÊci: 

1) opóênienia w regulowaniu op∏at na rzecz TP przez okres d∏u˝szy
ni˝ jeden Okres rozliczeniowy od dnia p∏atnoÊci okreÊlonego na
fakturze VAT,

2) postanowieƒ § 6 pkt 2) – 7)

4. TP mo˝e rozwiàzaç Umow´ o Êwiadczenie Us∏ugi ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku, gdy Abonent narusza przepisy
prawa w zwiàzku z korzystaniem z Us∏ugi, albo korzysta z Has∏a lub
PIN, których nie uzyska∏ w procesie Rejestracji.

5. TP mo˝e rozwiàzaç Umow´ o Êwiadczenie Us∏ugi z zachowaniem
miesi´cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu
rozliczeniowego w przypadku: 

1) Zaprzestania Êwiadczenia Us∏ugi.

2) Braku mo˝liwoÊci jej Êwiadczenia ze wzgl´du na zaistnia∏e 
warunki techniczne.

6. OÊwiadczenie Abonenta w przedmiocie rozwiàzania Umowy 
powinno zostaç z∏o˝one w formie pisemnej w Komórce organizacyjnej.

§ 14

1. Zmiana Opcji Us∏ugi nast´puje na podstawie pisemnego aneksu do
Umowy, który Abonent podpisuje w punkcie sprzeda˝y TP lub 
u opiekuna Klienta biznesowego TP.

2. TP mo˝e wprowadziç innà form´ zmiany Opcji.

3. Zamówienie na zmian´ Opcji Us∏ugi, Abonent sk∏ada w punkcie
sprzeda˝y TP, w COT lub u opiekuna Klienta biznesowego. TP
dopuszcza mo˝liwoÊç sk∏adania zamówieƒ w postaci elektronicznej.

4. Zamówienie, o którym mowa w ust. 3., mo˝e zostaç z∏o˝one tylko
jeden raz w ciàgu Okresu rozliczeniowego.

5. Aneks do Umowy, dotyczàcy zmiany Opcji Us∏ugi w kolejnym
Okresie rozliczeniowym, powinien zostaç zawarty nie póêniej, ni˝ 10
dni przed rozpocz´ciem Okresu rozliczeniowego, w którym zmiana
ma nastàpiç. Aneksy do Umowy na zmian´ Opcji, zawarte na mniej 
ni˝ 10 dni przed rozpocz´ciem Okresu rozliczeniowego, od którego
zmiana ma nastàpiç, b´dà traktowane jak zawarte w kolejnym
Okresie rozliczeniowym.

6. W przypadku zmiany Opcji na ni˝szà, naliczanie op∏at za Us∏ug´ 
w nowej Opcji nast´puje od kolejnego Okresu rozliczeniowego
wyst´pujàcego po Okresie rozliczeniowym, w którym zosta∏ zawarty
aneks do Umowy na zmian´ Opcji, z zastrze˝eniem ust. 5.

7. W przypadku zmiany Opcji na wy˝szà, naliczanie op∏at za Us∏ug´ 
w nowej Opcji nast´puje od kolejnego Okresu rozliczeniowego
wyst´pujàcego po Okresie rozliczeniowym, w którym zosta∏a
przeprowadzona techniczna rekonfiguracja Êwiadczenia Us∏ugi.

8. Techniczna rekonfiguracja Êwiadczenia Us∏ugi nast´puje w terminie
do ostatniego dnia (w∏àcznie) Okresu rozliczeniowego nast´pujàcego
po Okresie rozliczeniowym, w którym zosta∏ zawarty aneks do
Umowy na zmian´ Opcji, z zastrze˝eniem ust. 5.

9. TP zastrzega sobie prawo odmowy dokonania technicznej rekonfigu-
racji Êwiadczenia Us∏ugi w przypadku stwierdzenia braku mo˝liwoÊ-
ci technicznych. W przypadku zaistnienia takich okolicznoÊci TP
Êwiadczy Us∏ug´ na dotychczasowych zasadach, przy czym nie stosu-
je si´ zapisu § 8 ust. 8. niniejszego Regulaminu oraz tracà moc zapisy
aneksu do Umowy, dotyczàce zmiany Opcji Us∏ugi.
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Dzia∏ IV 
OdpowiedzialnoÊç

§ 15

1. TP odpowiada za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie Us∏ugi
wy∏àcznie w zakresie okreÊlonym w Umowie, Regulaminie oraz 
w obowiàzujàcych przepisach prawa.

2. Za ka˝dy dzieƒ przerwy w Êwiadczeniu Us∏ugi Abonentowi
przys∏uguje uprawnienie do ˝àdania kary umownej w wysokoÊci 1/30
miesi´cznych op∏at abonamentowych, okreÊlonych w § 19 ust. 2. i 3.

3. Kara umowna nie przys∏uguje, je˝eli w Okresie rozliczeniowym
∏àczny czas przerw by∏ krótszy ni˝ 36 godzin.

4. Niezale˝nie od kary umownej, za ka˝dy dzieƒ, w którym nastàpi∏a
przerwa w Êwiadczeniu Us∏ugi trwajàca co najmniej 24 godziny,
Abonentowi przys∏uguje uprawnienie do ˝àdania zwrotu 1/30
miesi´cznych op∏at abonamentowych, okreÊlonych w § 19 ust. 2. i 3.

5. W przypadku powstania szkody przewy˝szajàcej wysokoÊç
zastrze˝onej w ust. 2. kary umownej Abonentowi przys∏uguje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

6. Abonentowi przys∏uguje równie˝ uprawnienie do ˝àdania kary
umownej i zwrotu op∏aty abonamentowej za danà p∏atnà okresowo
Us∏ug´ dodanà, na zasadach okreÊlonych w ust. 2) – 4) 

7. Zg∏oszenie dotyczàce przerw w Êwiadczeniu Us∏ugi powinno zostaç
wniesione w dniu, w którym Abonent stwierdzi∏ wystàpienie takiej
przerwy.

§ 16

1. TP Êwiadczy Us∏ug´ z zachowaniem wskaêników jakoÊci okreÊlonych
przepisami prawa.

2. TP nie gwarantuje przepustowoÊci transmisji do zasobów
dost´pnych w sieci Internet.

3. W celu zapewnienia bezpieczeƒstwa przekazu komunikatów 
w zwiàzku ze Êwiadczonà Us∏ugà TP podejmuje Êrodki techniczne 
i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro˝enia bezpieczeƒstwa
Êwiadczonej Us∏ugi.

4. TP zapewnia nale˝ytà starannoÊç, w zakresie uzasadnionym
wzgl´dami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu
urzàdzeƒ telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz
zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej.

5. W ramach obs∏ugi serwisowej TP zapewnia Abonentowi:

1) przygotowanie ¸àcza do dokonania Rejestracji Us∏ugi w ramach
mo˝liwoÊci technicznych,

2) okresowe przeglàdy stanu technicznego pracy ∏àczy oraz
sprawdzanie parametrów ∏àczy poprzez bie˝àce, cykliczne ich
pomiary, eliminowanie usterek,

3) technicznà pomoc zwiàzanà ze Êwiadczeniem Us∏ugi po 
zg∏oszeniu przez Abonenta, obejmujàcà w szczególnoÊci:

a. pomoc w instalacji Zestawu instalacyjnego i konfiguracji
Us∏ugi oraz Us∏ug dodanych,

b. eliminowanie usterek i nieprawid∏owoÊci wdostarczaniuUs∏ugi,

c. usuwanie awarii.

4) mo˝liwoÊç telefonicznej obs∏ugi przez ca∏à dob´ za 
poÊrednictwem COT, którego numer znajduje si´ na stronie
www.tp.pl, a w tym:

a. uzyskiwanie informacji o Us∏udze,

b. pomoc w wyborze Opcji Us∏ugi i Zestawu instalacyjnego,
odpowiadajàcych wymogom Klienta,

c. obs∏ug´ Abonenta na odleg∏oÊç w zakresie sk∏adania zleceƒ 
i realizacji Us∏ugi w ramach Umowy, zgodnie z aktualnà ofertà 
i cennikami TP, z wy∏àczeniem realizacji zleceƒ, które wymaga-
jà zawarcia umowy w formie pisemnej,

d. pomoc technicznà i zg∏oszenie usterek i awarii,

e. z∏o˝enie reklamacji.

6. Abonent jest zobowiàzany umo˝liwiç sprawdzenie stanu 
technicznego ¸àcza w Lokalu o ile jest to konieczne do nale˝ytego

Êwiadczenia Us∏ugi lub rozpatrzenia reklamacji. Sprawdzenie
nast´puje w terminie uzgodnionym z Abonentem.

§ 17

1. TP nie ponosi odpowiedzialnoÊci prawnej za: 

1) treÊci przekazywane podczas korzystania z Us∏ugi,

2) zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Abonenta
przed ingerencjà osób trzecich,

3) rejestracj´ domen dokonywanà przez Abonenta w trakcie 
korzystania z Us∏ugi,

4) szkody poniesione przez Abonenta w zwiàzku z korzystaniem lub
niemo˝noÊcià korzystania z Us∏ugi (z zastrze˝eniem § 15 ust. 2 - 4.),

5) wadliwe dzia∏anie Us∏ugi w przypadku zainstalowania 
i u˝ytkowania modemu,który nie wyst´puje na LiÊcie referencyjnej,

6) nast´pstwa udost´pnienia osobom trzecim przez Abonenta Has∏a
lub PIN, które uzyska∏ w procesie Rejestracji.

2. TP nie zapewnia wsparcia technicznego w zakresie modemów
Abonentom, którzy korzystajà z modemu spoza Listy referencyjnej.

§ 18

Abonent ponosi odpowiedzialnoÊç za szkody, wyrzàdzone przez
u˝ytkowników sieci Internet, pos∏ugujàcych si´ Jego Has∏em lub PIN.

Dzia∏ V 
Op∏aty

§ 19

1. Abonent zobowiàzany jest do terminowego uiszczania op∏at,
zgodnie z Cennikiem.

2. W ramach op∏aty abonamentowej za Us∏ug´ Abonent otrzymuje:

1) dost´p do sieci Internet o okreÊlonej w Cenniku pr´dkoÊci 
transmisji danych od i do swojego komputera (z ograniczeniem
iloÊci informacji przesy∏anych w kierunku do komputera
Abonenta, okreÊlonym w Cenniku),

2) udogodnienia towarzyszàce, okreÊlone w Cenniku.

3. Op∏ata abonamentowa, o której mowa w ust. 2., jest powi´kszana 
o op∏at´ abonamentowà za utrzymanie ¸àcza (zgodnie z Cennikiem)
z wy∏àczeniem przypadku, gdy Us∏uga jest Êwiadczona na ¸àczu, na
którym TP albo Dostawca Êwiadczy Us∏ug´ telefonicznà.

4. Je˝eli okres Êwiadczenia Us∏ugi nie obejmuje pe∏nego Okresu
rozliczeniowego, wówczas za ka˝dy dzieƒ Êwiadczenia Us∏ugi w takim
Okresie rozliczeniowym Abonent zap∏aci op∏at´ w wysokoÊci 1/30
op∏at abonamentowych, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 20

1. Rozpocz´cie naliczania op∏at nast´puje od dnia dokonania przez
Abonenta Rejestracji.

2. W przypadku nieotrzymania faktury VAT za Okres rozliczeniowy,
Abonent powinien niezw∏ocznie zg∏osiç ten fakt w Komórce 
organizacyjnej.

3. Faktury VAT za us∏ugi telekomunikacyjne dor´czane sà Abonentowi
przesy∏kà pocztowà w granicach Rzeczypospolitej Polskiej lub w inny
sposób uzgodniony przez Strony.

4. Termin p∏atnoÊci wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

5. Za dzieƒ zap∏aty uwa˝a si´ dzieƒ wp∏ywu Êrodków na rachunek TP.

6. Za opóênienie w uiszczaniu op∏at TP nalicza odsetki ustawowe.

7. Abonent jest zobowiàzany do wp∏acania nale˝noÊci za us∏ugi 
zgodnie z wystawiona fakturà na indywidualny numer konta
bankowego podany w dokumencie p∏atniczym, którego dotyczy
wp∏ata. W przypadku, gdy Abonent dokonuje wp∏aty na druku 
niestandardowym (druku wp∏aty innym ni˝ wys∏any wraz 
z dokumentem p∏atniczym) lub za pomocà przelewu bankowego,
zobowiàzany jest podaç swój numer ewidencyjny, okreÊlony na
dokumencie p∏atniczym oraz podaç numer dokumentu, za który
nast´puje wp∏ata. W przypadku braku takiego wskazania, wp∏ata
zostanie rozliczona na poczet zaleg∏oÊci wynikajàcych z najstarszych
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faktur VAT wraz z odsetkami. W przypadku braku mo˝liwoÊci 
zidentyfikowania Abonenta dokonujàcego wp∏aty, zostanie ona
zwrócona przez TP do banku, który zrealizowa∏ wp∏at´.

8. TP mo˝e doliczyç do faktury za bie˝àcy Okres rozliczeniowy wartoÊç
us∏ug z poprzednich Okresów rozliczeniowych, je˝eli op∏aty te 
w wysokoÊci zgodnej z cennikami TP nie zosta∏y uwzgl´dnione 
w fakturach za te okresy – bez dodatkowego powiadomienia,
zgodnie z wymaganiami przepisów podatkowych.

§ 21

1. W przypadku naruszenia obowiàzków, o których mowa w § 6 pkt. 4),
Abonent b´dzie zobowiàzany do uiszczenia op∏aty zgodnie 
z Cennikiem (udost´pnienie Us∏ugi poza Lokal).

2. W przypadku rozwiàzania Umowy przez TP z winy Abonenta lub jej
rozwiàzania przez Abonenta  przed up∏ywem okresu, na jaki zosta∏a
zawarta, TP ma prawo w terminie do 24 miesi´cy od dnia
nast´pujàcego po dniu rozwiàzania Umowy ˝àdaç zwrotu ulg,
udzielonych Abonentowi w zwiàzku z zawarciem Umowy,
z wy∏àczeniem przypadków okreÊlonych w § 13 ust. 2.

Dzia∏ VI 
Reklamacje

§ 22

Abonent mo˝e sk∏adaç reklamacje z tytu∏u niewykonania lub
nienale˝ytego wykonania Us∏ugi oraz nieprawid∏owego obliczenia
nale˝noÊci z tytu∏u Êwiadczenia Us∏ugi.

§ 23

1. Reklamacja mo˝e zostaç z∏o˝ona w ka˝dej Komórce organizacyjnej TP.

2. Abonent mo˝e z∏o˝yç reklamacj´ pisemnie, telefonicznie lub ustnie
do protoko∏u sporzàdzonego w Komórce organizacyjnej TP, a tak˝e
przy wykorzystaniu innych Êrodków porozumiewania si´ na
odleg∏oÊç, w tym drogà elektronicznà, o ile nie stojà temu na
przeszkodzie techniczne mo˝liwoÊci.

3. W przypadku z∏o˝enia reklamacji pisemnie lub ustnie do protoko∏u w
Komórce organizacyjnej TP, pracownik TP lub osoba upowa˝niona
przez TP przyjmujàca reklamacj´ potwierdza jej przyj´cie w formie
pisemnej.

4. W przypadku z∏o˝enia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy
wykorzystaniu innych Êrodków porozumiewania si´ na odleg∏oÊç, TP
w terminie do 14 dni od dnia z∏o˝enia reklamacji potwierdza 
jej przyj´cie w formie pisemnej, chyba ˝e udzieli odpowiedzi 
na reklamacj´ w terminie do 14 dni od dnia jej z∏o˝enia.
W potwierdzeniu TP okreÊla nazw´, adres i numer telefonu Komórki
organizacyjnej TP, rozpatrujàcej reklamacj´.

5. Reklamacja mo˝e byç z∏o˝ona w terminie do 12 miesi´cy od 
ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, w którym zakoƒczy∏a si´
przerwa w Êwiadczeniu Us∏ugi lub od dnia, w którym Us∏uga zosta∏a
nienale˝ycie wykonana, albo mia∏a byç wykonana lub od dnia
dor´czenia faktury VAT zawierajàcej nieprawid∏owe obliczenie
nale˝noÊci z tytu∏u Êwiadczenia Us∏ugi.

6. Reklamacj´ z∏o˝onà po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 5.,
pozostawia si´ bez rozpoznania, o czym TP niezw∏ocznie
powiadamia Abonenta.

§ 24

1. Reklamacja powinna zawieraç:

1) imi´ i nazwisko albo nazw´ oraz adres zamieszkania albo 
siedziby Abonenta,

2) okreÊlenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,

3) przedstawienie okolicznoÊci uzasadniajàcych reklamacj´,

4) numer linii telefonicznej, albo numer ¸àcza, na których 
Êwiadczona jest Us∏uga,

5) numer ewidencyjny nadany reklamujàcemu przez TP,
umieszczony na fakturze VAT lub adres zakoƒczenia ¸àcza,

6) dat´ zawarcia Umowy,

7) wysokoÊç kwoty odszkodowania lub innej nale˝noÊci – w przypadku
˝àdania ich wyp∏aty,

8) numer konta bankowego lub adres w∏aÊciwy do wyp∏aty
odszkodowania lub innej nale˝noÊci,albo wniosek o ich zaliczenie na
poczet przysz∏ych p∏atnoÊci – w przypadku,o którym mowa w pkt 7),

9) podpis Abonenta – w przypadku reklamacji z∏o˝onej w formie
pisemnej.

2. Za dzieƒ wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje si´
dat´ wp∏ywu reklamacji do Komórki organizacyjnej TP.

§ 25

1. W przypadku, gdy z∏o˝ona reklamacja nie zawiera wszystkich
niezb´dnych elementów okreÊlonych w Regulaminie, za wyjàtkiem
§24 ust. 1. pkt 7), TP niezw∏ocznie informuje Abonenta o koniecznoÊci
jej uzupe∏nienia, a tak˝e – o ile uzna, ˝e jest to konieczne do
prawid∏owego rozpatrzenia reklamacji - niezw∏ocznie wzywa 
reklamujàcego Abonenta do uzupe∏nienia reklamacji, okreÊlajàc na
to termin nie krótszy ni˝ 7 dni. Po bezskutecznym up∏ywie ww.
terminu reklamacj´ pozostawia si´ bez rozpoznania.

2. W wezwaniu TP wskazuje konieczny zakres uzupe∏nienia reklamacji
oraz pouczenie, ˝e nieuzupe∏nienie reklamacji w wyznaczonym 
terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

§ 26

1. Komórka organizacyjna TP rozpatrujàca reklamacj´ jest obowiàzana
zbadaç wyczerpujàco okolicznoÊci faktyczne i prawne sprawy.

2. Przy rozpatrywaniu reklamacji, stosownie do jej przedmiotu,
Komórka organizacyjna TP zobowiàzana jest uwzgl´dniç:

1) prowadzonà przez siebie ewidencj´ i posiadanà dokumentacj´,

2) dokumenty i inne dowody przedstawione przez Abonenta,

3) wyniki post´powania wyjaÊniajàcego przeprowadzonego przez
w∏aÊciwe s∏u˝by TP,

4) badania techniczne i obserwacje urzàdzeƒ telekomunikacyjnych
w sposób przewidziany dla Us∏ugi.

§ 27

1. Komórka organizacyjna TP rozpatrujàca reklamacj´ udziela 
w formie pisemnej odpowiedzi na reklamacj´, w terminie do 30 dni
od dnia jej z∏o˝enia.

2. Odpowiedê na reklamacj´ powinna zawieraç:

1) nazw´ Komórki organizacyjnej TP rozpatrujàcej reklamacj´,

2) powo∏anie podstawy prawnej,

3) rozstrzygni´cie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji,

4) w przypadku przyznania odszkodowania lub zwrotu innej
nale˝noÊci – okreÊlenie wysokoÊci kwoty i terminu jej wyp∏aty lub
informacja o zaksi´gowaniu nale˝noÊci na poczet zad∏u˝enia
wobec TP,

5) pouczenie o wyczerpaniu drogi post´powania reklamacyjnego 
i prawie dochodzenia roszczeƒ w post´powaniu sàdowym,
a dodatkowo – w przypadku gdy reklamujàcym jest Konsument 
– tak˝e o prawie dochodzenia roszczeƒ przed Prezesem Urz´du
Komunikacji Elektronicznej w ramach post´powania 
mediacyjnego lub przed sta∏ym polubownym sàdem 
konsumenckim dzia∏ajàcym przy Prezesie Urz´du Komunikacji
Elektronicznej,

6) podpis upowa˝nionego pracownika TP, z podaniem zajmowanego
przez niego stanowiska.

3. W przypadku, gdy z∏o˝ona reklamacja nie zosta∏a uznana w ca∏oÊci
lub cz´Êci, odpowiedê na reklamacj´ powinna:

1) dodatkowo zawieraç uzasadnienie faktyczne i prawne,

2) zostaç dor´czona reklamujàcemu Abonentowi przesy∏kà poleconà.
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§ 28

1. W przypadku uwzgl´dnienia reklamacji dotyczàcej wysokoÊci op∏at,
TP wystawia faktur´ korygujàcà. Kwoty przys∏ugujàce Abonentowi 
w zwiàzku z uwzgl´dnieniem reklamacji zostanà zgodnie 
z wnioskiem Abonenta zwrócone przekazem pocztowym lub
przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy albo
zaksi´gowane w formie bonifikaty na poczet przysz∏ych nale˝noÊci
za Us∏ug´.

2. W przypadku zg∏oszenia reklamacji co do wysokoÊci faktury VAT, za
czas trwania post´powania reklamacyjnego nie sà pobierane 
odsetki od kwot obj´tych reklamacjà.

3. W przypadku, gdy TP posiada wobec reklamujàcego wymagalnà 
i niespornà wierzytelnoÊç pieni´˝nà z tytu∏u Umowy, która mo˝e byç
dochodzona w post´powaniu przed sàdem lub innym organem
paƒstwowym, mo˝e jà potràciç z wierzytelnoÊci reklamujàcego, tj.
z kwoty pieni´˝nej przys∏ugujàcej reklamujàcemu w wyniku
uwzgl´dnienia (uznania) reklamacji. OÊwiadczenie TP o dokonaniu
potràcenia przesy∏ane jest reklamujàcemu wraz z odpowiedzià na
reklamacj´.

4. Abonent jest zobowiàzany do terminowego uiszczenia nale˝noÊci za
us∏ugi nieobj´te reklamacjà.

Dzia∏ VII 
Postanowienia przejÊciowe i koƒcowe

§ 29

W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie i Cenniku 
stosuje si´ przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§ 30

1. Strony poddajà pod rozstrzygni´cie sàdu powszechnego w∏aÊciwego
dla miejsca wykonania Umowy spory mogàce wyniknàç z tej
Umowy, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W sprawach, których stronà jest Konsument, spory mogàce wyniknàç
z Umowy mogà zostaç zakoƒczone polubownie w drodze
post´powania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urz´du
Komunikacji Elektronicznej lub poddane pod rozstrzygni´cie sta∏ego
polubownego sàdu konsumenckiego przy Prezesie Urz´du
Komunikacji Elektronicznej.

§ 31

1. Abonent jest zobowiàzany do poinformowania TP o ka˝dorazowej
zmianie swoich danych zawartych w Umowie, w szczególnoÊci 
o utracie Tytu∏u prawnego do Lokalu, wszcz´ciu wobec niego
post´powaƒ upad∏oÊciowych oraz innych post´powaƒ sàdowych
mogàcych mieç wp∏yw na wykonywanie Umowy, w terminie do 30
dni od dnia zaistnienia tych zmian lub wszcz´cia post´powaƒ.

2. Abonent jest zobowiàzany do dor´czenia dokumentów 
potwierdzajàcych zaistnienie zmian lub wszcz´cie post´powania.

3. W przypadku niepoinformowania o zmianie adresu lub innych
danych wszelka korespondencja, wys∏ana przez TP, b´dzie uwa˝ana
za skutecznie dor´czonà.

§ 32

1. TP powiadamia Abonenta o ka˝dej zmianie Regulaminu 
z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu rozliczeniowego
przed wprowadzeniem tych zmian w ˝ycie. W przypadku braku
akceptacji zmian Regulaminu, Abonentowi przys∏uguje prawo
wypowiedzenia Umowy, a w razie skorzystania z tego prawa TP nie
przys∏uguje roszczenie odszkodowawcze.

2. TP powiadamia Abonenta o podwy˝szeniu cen us∏ug 
telekomunikacyjnych z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu
rozliczeniowego. W przypadku braku akceptacji podwy˝szenia cen
Abonentowi przys∏uguje prawo wypowiedzenia Umowy, a w razie
skorzystania z tego prawa TP nie przys∏uguje roszczenie
odszkodowawcze, z zastrze˝eniem zwrotu ulgi przyznanej
Abonentowi.

3. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 1. i 2., mo˝e nastàpiç
jedynie przed wejÊciem w ˝ycie odpowiednio Regulaminu lub
Cennika i jest skuteczne od dnia wejÊcia w ˝ycie odpowiednio
Regulaminu lub Cennika.

4. Dor´czenie Regulaminu lub Cennika mo˝e w szczególnoÊci nastàpiç
w formie przesy∏ki elektronicznej, opatrzonej podpisem 
elektronicznym, dostarczonej na domyÊlny adres poczty 
elektronicznej, o którym mowa w § 3 ust. 2., o ile Abonent wyrazi
zgod´ na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej w zwiàzku ze 
Êwiadczonà Us∏ugà.

§ 33

Regulamin wchodzi w ˝ycie z dniem 15.02.2007 r.
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