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Regulamin Œwiadczenia Us³ugi MultiLinia 

                                                                                       §1. ZAKRES

 Niniejszy Regulamin Œwiadczenia Us³ugi MultiLinia (zwany dalej „Regulaminem”) okreœla ogólne warunki œwiadczenia przez Operatora 
Us³ugi MultiLinia (zwana „Us³ug¹” zgodnie z definicj¹ zawart¹ w § 2 poni¿ej), w zakresie posiadanych uprawnieñ zgodnie z Ustaw¹.  

                                                                                     §2.DEFINICJE

Okreœlenia u¿yte w Regulaminie w liczbie pojedynczej lub mnogiej oznaczaj¹:

Abonent - U¿ytkownik, który jest stron¹ Umowy zawartej w formie pisemnej o œwiadczenie Us³ugi z Operatorem;
 Cennik – wykaz us³ug wraz z zestawieniem rodzaju i wysokoœci op³at oraz zasadami ich naliczania, dostarczany Abonentowi wraz
z Umow¹;
Data Aktywacji Us³ugi (DAU) – termin wskazany w Umowie, w którym Operator rozpocznie œwiadczenie Us³ugi;
 Dzieñ Roboczy - dzieñ tygodnia oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;
 Kod Abonenta z has³em PIN – indywidualny numer, który mo¿e byæ nadany Abonentowi przez Operatora niezw³ocznie po zawarciu 
Umowy, o ile istniej¹ warunki techniczne, umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê Abonenta oraz jego autoryzacjê w elektronicznym systemie 
Operatora;
Konsument – osoba fizyczna zawieraj¹ca Umowê dla celów niezwi¹zanych bezpoœrednio z jej dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub 
wykonywaniem zawodu;
Kwalifikowana Awaria - oznacza stan Sieci Operatora, Sieci TP lub Us³ugi, który uniemo¿liwia Abonentowi korzystanie z Us³ugi, 
z wy³¹czeniem awarii, która spe³nia, chocia¿ jeden wymieniony poni¿ej warunek: (i) jest wynikiem okresu zawieszenia Us³ugi uzgodnionego 
miêdzy Stronami lub dozwolonego w ramach Umowy lub Regulaminu; lub (ii) jest wynikiem naruszenia Umowy lub Regulaminu przez 
Abonenta; lub (iii) jest wynikiem dzia³ania Si³y Wy¿szej; lub (iv) wyst¹pi³a poza Sieci¹ Operatora lub poza Sieci¹ TP; lub (v) wyst¹pi³a             
w urz¹dzeniach Abonenta; lub (vi) jest spowodowana przez Abonenta; lub (vii) przyczyn¹ nie œwiadczenia Us³ugi by³o dokonanie zmian         
w konfiguracji urz¹dzeñ przez Abonenta; (viii) brak jest zasilania w energiê elektryczn¹ w urz¹dzeniach Abonenta; lub (ix) parametry 
zasilania w energiê elektryczn¹ w urz¹dzeniach Abonenta s¹ nieprawid³owe;
Lokal – okreœlone w Zamówieniu miejsce œwiadczenia Us³ugi, w którym znajduje siê PUU;
£¹cze – ³¹cze, na którym zgodnie z zasadami wspó³pracy obowi¹zuj¹cymi pomiêdzy Operatorem i TP w zakresie œwiadczenia us³ugi 
hurtowego dostêpu do sieci telekomunikacyjnej TP, Operator mo¿e œwiadczyæ Us³ugê. £¹cze s³u¿y do pod³¹czenia urz¹dzeñ Abonenta do 
publicznej sieci telefonicznej. Charakterystyka £¹cza bêdzie ka¿dorazowo okreœlana w Umowie. 
Minimalny Okres Œwiadczenia Us³ugi (MOŒU) – gwarantowany okres trwania Umowy, rozpoczynaj¹cy siê w Dacie Aktywacji Us³ugi, 
w ci¹gu którego, ¿adna ze Stron nie mo¿e rozwi¹zaæ Umowy bez ponoszenia sankcji okreœlonych w Regulaminie, Regulaminie Oferty 
Specjalnej lub Umowie, z wy³¹czeniem przypadków okreœlonych w Regulaminie, Regulaminie Oferty Specjalnej lub Umowie, w których 
Stronom przys³uguje prawo przerwania Minimalnego Okresu Œwiadczenia Us³ugi;
Nadu¿ycie Telekomunikacyjne – uzyskanie nieuprawnionego dostêpu lub wykorzystanie us³ug telekomunikacyjnych lub infrastruktury 
telekomunikacyjnej niezgodnie z przeznaczeniem;
Okres Rozliczeniowy – okres, za który dokonywane s¹ rozliczenia zobowi¹zañ Abonenta wobec Operatora z tytu³u œwiadczonej Us³ugi, 
rozpoczynaj¹cy siê i koñcz¹cy we wskazanych przez Operatora dniach miesi¹ca kalendarzowego;
Operator – GTS Energis Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, Al. Niepodleg³oœci 69, kod pocztowy 02-626;
Op³ata abonamentowa - cykliczna op³ata ponoszona przez Abonenta z tytu³u dostêpu do Sieci TP i mo¿liwoœci korzystania z Us³ugi 
œwiadczonej przez Operatora, której wysokoœæ okreœla siê w Cenniku;
Oszustwo Telekomunikacyjne – Nadu¿ycie Telekomunikacyjne powoduj¹ce wyst¹pienie szkody dla GTS Energis lub operatora,             
z którym GTS Energis posiada stosowne umowy miêdzyoperatorskie, lub U¿ytkownika;
Przedsiêbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej, prowadz¹ca we 
w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub zawodow¹, zawieraj¹ca Umowê w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub 
zawodow¹;
Punkt Udostêpnienia Us³ugi (PUU) – punkt techniczny, stanowi¹cy zakoñczenie £¹cza, w którym nastêpuje po³¹czenie Sieci TP             
z infrastruktur¹ Abonenta. PUU jest granic¹ odpowiedzialnoœci Operatora za œwiadczone Us³ugi; Us³ugê uwa¿a siê za dostarczon¹, z chwil¹ 
gdy jest ona dostêpna w PUU.
Regulamin Oferty Specjalnej – Regulamin okreœlaj¹cy szczególne zasady œwiadczenia Us³ugi;
Sieæ Operatora – wszystkie urz¹dzenia i ³¹cza tworz¹ce infrastrukturê techniczn¹ nale¿¹c¹ do Operatora niezbêdne do œwiadczenia 
Us³ugi;
Sieæ TP – wszystkie urz¹dzenia i ³¹cza tworz¹ce infrastrukturê techniczn¹ nale¿¹c¹ do TP niezbêdne do œwiadczenia Us³ugi;
Si³a Wy¿sza – zdarzenie zewnêtrzne niezale¿ne od danej Strony, o charakterze nadzwyczajnym, któremu Strona nie mog³a zapobiec przy 
do³o¿eniu nale¿ytej starannoœci;
Sprzêt – sprzêt dostarczany w razie koniecznoœci Abonentowi przez Operatora, niezbêdny do korzystania przez Abonenta z Us³ugi                    
i zarz¹dzany przez Operatora na warunkach okreœlonych w Umowie i wobec którego w trakcie obowi¹zywania Umowy, jak równie¿ po jej 
wygaœniêciu lub rozwi¹zaniu, Abonent nie nabywa ¿adnych praw rzeczowych; 
 Strona – Abonent albo Operator ³¹cznie bêd¹cy Stronami Umowy zawartej w formie pisemnej o œwiadczenie Us³ugi;
Sztuczny Ruch - ruch o d³ugim czasie generacji lub powtarzaj¹c¹ siê generacj¹ (od przynajmniej jednego U¿ytkownika, kierowany do 
przynajmniej jednego wybranego numeru), charakteryzuj¹cy siê sekwencyjnym czasem po³¹czenia w trakcie jego trwania, najczêœciej 
wprowadzany do sieci telekomunikacyjnej za pomoc¹ generatorów ruchu.
TP - Telekomunikacja Polska S.A.;
Umowa - umowa o œwiadczenie Us³ugi;
Us³uga – us³uga telekomunikacyjna, œwiadczona na bazie us³ugi hurtowego dostêpu do sieci telekomunikacyjnej TP, udostêpniana przez 
Operatora. W ramach us³ugi, Abonent zachowuje numer abonencki lub numery abonenckie, z których korzysta³ przed podpisaniem umowy 
z Operatorem. Us³uga polega miêdzy innymi na umo¿liwieniu Abonentowi inicjowania po³¹czeñ telefonicznych za pomoc¹ numeru dostêpu 
do Sieci Operatora – 1066 (lub innego numeru dostêpu wskazanego przez Operatora) i odbierania po³¹czeñ telefonicznych, a tak¿e na 
umo¿liwieniu przesy³ania sygna³ów mowy, transmisji danych i faksów w publicznej sieci telefonicznej za pomoc¹ £¹cza,
 Ustawa – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.) lub inna regulacja maj¹ca charakter 
powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, która zast¹pi ustawê z dnia 16 lipca 2004 r.;
U¿ytkownik – podmiot korzystaj¹cy z Us³ugi lub ¿¹daj¹cy jej œwiadczenia;
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Zamówienie – dokument, którego podpisanie przez Abonenta zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Operatora, warunkuje 
mo¿liwoœæ rozpoczêcia implementacji Us³ugi dla Abonenta. 
Pojêcia niezdefiniowane w §2, a zdefiniowane w Ustawie, u¿yte zosta³y w Regulaminie zgodnie ze znaczeniami nadanymi im przez Ustawê.
  
                                                                  §3. OGÓLNE WARUNKI ŒWIADCZENIA US£UGI

Operator œwiadczy Us³ugê na zasadach wskazanych w Umowie, Regulaminie, Regulaminie Oferty Specjalnej lub Cenniku. W razie 
rozbie¿noœci pomiêdzy postanowieniami Umowy i Regulaminu, za wi¹¿¹ce uwa¿a siê postanowienia Umowy. W razie rozbie¿noœci 
pomiêdzy postanowieniami Regulaminu i Regulaminu Oferty Specjalnej, za wi¹¿¹ce uwa¿a siê postanowienia Regulaminu Oferty 
Specjalnej.
Abonent zobowi¹zuje siê do przestrzegania postanowieñ Regulaminu, Regulaminu Oferty Specjalnej i Umowy, w szczególnoœci do 
terminowego uiszczania op³at okreœlonych w Cenniku lub Regulaminie Oferty Specjalnej.
Abonent jest zobowi¹zany do korzystania z Us³ugi, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zgodnie z Umow¹, Regulaminem, Regulaminem 
Oferty Specjalnej i obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania sposobu realizacji Us³ugi, stosownie do zakresu i warunków wynikaj¹cych                     
z posiadanych uprawnieñ, a tak¿e odpowiednio do posiadanych mo¿liwoœci technicznych, bez pogarszania jej jakoœci.
Operator œwiadczy Us³ugê na wy³¹czny u¿ytek Abonenta. Abonent nie mo¿e udostêpniaæ osobom trzecim poza Lokalem Us³ugi œwiadczonej 
na podstawie Umowy, bez uprzedniej zgody Operatora.
Us³uga jest œwiadczona wy³¹cznie w oparciu o £¹cze w Sieci TP. O ile istniej¹ warunki techniczne, instalacja Us³ugi mo¿e zostaæ dokonana 
na wskazanym przez Abonenta £¹czu w Sieci TP okreœlonym w Umowie.
 Zakres Us³ugi bêdzie ka¿dorazowo okreœlany w Umowie. 
Abonent Us³ugi wyra¿a zgodê na sprawdzanie stanu technicznego £¹cza, Sprzêtu oraz innych urz¹dzeñ wykorzystywanych do œwiadczenia 
lub korzystania z Us³ugi zainstalowanych w Lokalu lub nieruchomoœci Abonenta, o ile jest to konieczne do nale¿ytego œwiadczenia us³ugi 
hurtowego dostêpu do Sieci TP lub nale¿ytego œwiadczenia Us³ugi przez Operatora, lub rozpatrzenia reklamacji. Czynnoœci opisane                
w zdaniu pierwszym mog¹ byæ wykonywane przez Operatora, TP lub ich podwykonawców.
Katalog us³ug, które œwiadczy Operator okreœla aktualna oferta Operatora.
Warunkiem œwiadczenia przez Operatora Us³ugi jest podpisanie przez Abonenta Umowy oraz Zamówienia dla numerów objêtych Us³ug¹.

W ramach obs³ugi serwisowej Operator zapewnia Abonentowi:
przygotowanie £¹cza do korzystania z Us³ugi w ramach istniej¹cych mo¿liwoœci technicznych;
eliminowanie usterek i nieprawid³owoœci w dostarczaniu Us³ugi,
techniczn¹ pomoc zwi¹zan¹ ze œwiadczeniem Us³ugi po zg³oszeniu przez Abonenta, obejmuj¹c¹ w szczególnoœci niezw³oczne dokonanie 
wszelkich zmian, konserwacji oraz usuniêcia wszelkich uszkodzeñ w £¹czach, które s¹ w³asnoœci¹ TP lub w Sprzêcie zainstalowanym              
u Abonenta,
mo¿liwoœæ obs³ugi za poœrednictwem infolinii, której numer znajduje siê na stronie www.multilinia.pl, a w tym:
uzyskiwanie informacji o Us³udze,
obs³ugê Abonenta na odleg³oœæ w zakresie sk³adania zleceñ i realizacji Us³ugi w ramach Umowy, zgodnie z aktualn¹ ofert¹ i Cennikiem 
Operatora, z wy³¹czeniem realizacji zleceñ, które wymagaj¹ jednoczesnej obecnoœci obu Stron,
 pomoc techniczn¹ i zg³oszenie usterek i awarii,
z³o¿enie reklamacji,
Mo¿liwoœci obs³ugi Abonenta w zakresie sk³adania zleceñ dozwolonych modyfikacji Us³ugi w ramach Umowy, zgodnie z aktualn¹ ofert¹       
i Cennikiem Operatora. 

                                                                        §4. UMOWA O ŒWIADCZENIE US£UGI

Œwiadczenie Abonentowi Us³ugi przez Operatora wymaga zawarcia Umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewa¿noœci. Umowa jest 
zawierana po dostarczeniu przez zamawiaj¹cego wymaganych dokumentów i spe³nieniu warunków okreœlonych w Regulaminie.
Œwiadczenie Us³ugi na podstawie Umowy, z zastrze¿eniem wyj¹tków w niej okreœlonych, trwa:
przez Minimalny Okres Œwiadczenia Us³ugi, a po jego up³ywie, przez czas nieokreœlony, chyba ¿e Operator lub Abonent z³o¿y drugiej Stronie 
nie póŸniej, ni¿ na trzydzieœci (30) dni przed up³ywem Minimalnego Okresu Œwiadczenia Us³ugi, pisemne oœwiadczenie o braku woli 
kontynuowania Umowy. Wówczas Umowa ulega rozwi¹zaniu z up³ywem Minimalnego Okresu Œwiadczenia Us³ugi; albo
 przez czas nieokreœlony.
W imieniu Operatora oœwiadczenia woli w zakresie zawierania, zmian i rozwi¹zywania Umów sk³adaj¹ i przyjmuj¹ jego upowa¿nieni 
przedstawiciele.
Przed zawarciem Umowy Abonent obowi¹zany jest przekazaæ Operatorowi dokumenty w formie oraz treœci zgodnej z wykazem 
dokumentów koniecznych do zawarcia Umowy obowi¹zuj¹cym u Operatora w chwili jej zawierania, w szczególnoœci odpowiednio:            
w przypadku Przedsiêbiorców - aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S¹dowego albo Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej, 
zaœwiadczenia o nadaniu numeru REGON, zaœwiadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, w przypadku Konsumentów - 
dowodu osobistego oraz jednego z nastêpuj¹cych dokumentów: paszportu, prawa jazdy lub innego dokumentu stwierdzaj¹cego 
to¿samoœæ (w przypadku obywatela pañstwa obcego paszportu wraz z kart¹ sta³ego pobytu), aktualnego dok³adnego adresu miejsca 
sta³ego pobytu oraz adresu do korespondencji, jeœli jest inny ni¿ adres miejsca sta³ego pobytu.
Operator mo¿e uzale¿niæ zawarcie Umowy od:
dostarczenia przez Abonenta dokumentów potwierdzaj¹cych mo¿liwoœæ wykonania zobowi¹zañ wobec Operatora;
pozytywnej oceny wiarygodnoœci p³atniczej Abonenta, wynikaj¹cej z danych bêd¹cych w posiadaniu Operatora zgodnie z przepisami 
prawa. 
 Operator mo¿e odmówiæ zawarcia Umowy z Abonentem:
co do którego istnieje zastrze¿enie co do wiarygodnoœci p³atniczej, wynikaj¹ce z danych bêd¹cych w posiadaniu Operatora lub 
udostêpnionych Operatorowi przez biuro informacji gospodarczej, na zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r.                        
o udostêpnianiu informacji gospodarczych;
który odmówi przedstawienia danych lub dokumentów, o których mowa w pkt 4.4. lub udostêpni³ dane nieprawdziwe lub przedstawi³ 
dokumenty, które budz¹ w¹tpliwoœci co do ich autentycznoœci lub kompletnoœci;
je¿eli brak jest mo¿liwoœci technicznych œwiadczenia Us³ugi lub wyst¹pi³y okolicznoœci o charakterze Si³y Wy¿szej uniemo¿liwiaj¹ce 
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œwiadczenie Us³ugi.
Operator rozpoczyna œwiadczenie Us³ugi w Dacie Aktywacji Us³ugi, chyba ¿e zaistniej¹ niezale¿ne od Operatora okolicznoœci o znamionach 
Si³y Wy¿szej.
Umowa na Us³ugê mo¿e byæ zawarta tylko z U¿ytkownikiem, który jest uprawniony do dysponowania numerem telefonicznym                   
w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz udokumentuje ten fakt dostarczaj¹c Operatorowi umowê o œwiadczenie us³ug 
telefonicznych pomiêdzy tym U¿ytkownikiem i dostawc¹ us³ug, dotycz¹c¹ danego numeru telefonicznego lub dwa ostatnie rachunki 
telefoniczne wystawione przez dostawcê us³ug na dany numer telefoniczny, z potwierdzeniem ich zap³aty.
Umowa na Us³ugê mo¿e byæ zawarta tylko w zwi¹zku z rezygnacj¹ przez U¿ytkownika z korzystania z us³ug telefonicznych œwiadczonych 
przez TP z jednoczesnym rozpoczêciem korzystania z Us³ugi œwiadczonej przez Operatora lub w zwi¹zku z rezygnacj¹ przez U¿ytkownika             
z korzystania z us³ug telefonicznych œwiadczonych przez innego dostawcê us³ug, który korzysta z us³ugi hurtowego dostêpu do Sieci TP,              
z jednoczesnym rozpoczêciem korzystania z Us³ugi œwiadczonej przez Operatora. 
Przeniesienie praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z Umowy na osobê trzeci¹ jest uzale¿nione od uprzedniej pisemnej zgody Operatora, pod 
rygorem niewa¿noœci oraz od tego czy aktualnie obowi¹zuj¹ce zasady wspó³pracy w zakresie us³ugi hurtowego dostêpu do Sieci TP, 
umo¿liwiaj¹ realizacjê przeniesienia praw i obowi¹zków wynikaj¹cych z Umowy. Operator mo¿e za¿¹daæ, i¿ przeniesienie praw i 
obowi¹zków odbêdzie siê na podstawie porozumienia zawartego miêdzy Operatorem, Abonentem oraz osob¹ trzeci¹.
Z zastrze¿eniem wyj¹tków przewidzianych w Umowie lub Regulaminie, wszelkie zmiany Umowy wymagaj¹ sporz¹dzenia pisemnego 
aneksu do Umowy pod rygorem niewa¿noœci.
Je¿eli istnieje taka mo¿liwoœæ, Abonent wska¿e adres elektronicznej skrzynki pocztowej e-mail, za pomoc¹ którego Operator bêdzie 
kontaktowa³ siê w sprawach dotycz¹cych realizacji Umowy, w szczególnoœci p³atnoœci i rozliczeñ za Us³ugê.
 
                                                                                        §5. OP£ATY

Abonent dokonuje op³at za us³ugi œwiadczone przez Operatora zgodnie z treœci¹ Umowy, na podstawie faktur VAT wystawianych przez 
Operatora, na zasadach okreœlonych w Regulaminie.
Abonent jest zobowi¹zany do dokonywania p³atnoœci w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, chyba ¿e na fakturze VAT podano 
inny d³u¿szy termin p³atnoœci.
Standardowym Okresem Rozliczeniowym jest okres jednego miesi¹ca, za który dokonywane s¹ rozliczenia nale¿noœci Abonenta z tytu³u 
œwiadczonych Us³ug. Operator powiadomi Abonenta o Okresie Rozliczeniowym Abonenta przy dostarczeniu pierwszej faktury VAT.              
W szczególnych przypadkach, Operator zastrzega sobie prawo do wystawiania faktury VAT za inne Okresy Rozliczeniowe, ni¿ miesiêczne.
Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w wystawionej fakturze VAT op³at za us³ugi zrealizowane we wczeœniejszych Okresach 
Rozliczeniowych, o ile nie zosta³y one umieszczone w poprzednich fakturach.
Op³aty wyszczególnione na fakturach, s¹ wymagalne:
z góry - w przypadku Op³at abonamentowych;
 z do³u - w przypadku pozosta³ych op³at (w szczególnoœci jednorazowych lub za po³¹czenia telefoniczne).
Operator mo¿e za¿¹daæ od Abonenta wp³acenia kaucji lub z³o¿enia innej akceptowanej przez Operatora formy zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeñ Operatora wobec Abonenta, w zwi¹zku z realizacj¹ Umowy.
Operator ma prawo zaspokoiæ swoj¹ wymagaln¹ wierzytelnoœæ z tytu³u realizacji Umowy z kwoty kaucji lub innego zabezpieczenia,              
o którym mowa w pkt 5.6.             
Operator zobowi¹zuje siê zwróciæ Abonentowi nominaln¹ kwotê kaucji lub inny przedmiot zabezpieczenia z chwil¹ dokonania koñcowego 
rozliczenia finansowego Umowy, z zastrze¿eniem pkt 5.7.
Korespondencja dotycz¹ca p³atnoœci i rozliczeñ Abonenta bêdzie kierowana przez Operatora na adres poczty elektronicznej, o którym 
mowa w pkt. 4.12, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeñstwa i poufnoœci danych, dostêpnych technicznie w tym zakresie               
i zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. W przypadku braku mo¿liwoœci komunikacji ww. sposób, korespondencja bêdzie prowadzona              
z wykorzystaniem innych œrodków porozumiewania siê.
Abonent zobowi¹zany jest do prawid³owego dokonania zap³aty, przez co nale¿y rozumieæ w szczególnoœci terminowe dokonanie op³aty na 
konto bankowe wskazane przez Operatora, w wysokoœci okreœlonej w fakturze VAT. 
W razie nieotrzymania faktury VAT w terminie, w którym by³a ona zwykle Abonentowi przekazywana, Abonent zobowi¹zany jest do 
niezw³ocznego zawiadomienia o tym fakcie Operatora.
Za termin dokonania p³atnoœci faktury VAT uwa¿a siê datê uznania rachunku bankowego Operatora.
Od zaleg³ych p³atnoœci Operator ma prawo naliczaæ odsetki ustawowe.
W przypadku dokonania przez Abonenta p³atnoœci, Operatorowi przys³uguje prawo do zaliczenia bie¿¹cej wp³aty w pierwszej kolejnoœci na 
poczet najstarszego zobowi¹zania Abonenta (nale¿noœci g³ówne wynikaj¹ce z faktur), a nastêpnie na naliczone przez Operatora odsetki 
ustawowe.
 Operatorowi przys³uguje prawo do zmiany cen œwiadczonych Us³ug w ka¿dym czasie, chyba ¿e co innego wynika z Umowy lub Regulaminu 
Oferty Specjalnej. Je¿eli zmiana cen œwiadczonej Us³ugi bêdzie polega³a na podwy¿szeniu cen Us³ugi lub na dodaniu nowych cen, które 
Abonent bêdzie zobowi¹zany uiœciæ korzystaj¹c z dotychczasowego zakresu Us³ugi, Operator zobowi¹zany jest do powiadomienia 
Abonenta na piœmie o zakresie tych zmian i terminie ich wprowadzenia, z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego. 
Powiadomienie bêdzie zawiera³o równie¿ informacjê o prawie Abonenta do wypowiedzenia Umowy z powodu braku akceptacji 
podwy¿szonych cen, a tak¿e o tym, ¿e w razie skorzystania z tego prawa Operatorowi nie bêdzie przys³ugiwaæ roszczenie odszkodowawcze, 
z zastrze¿eniem pkt 7.19. Zmiana cen jest wi¹¿¹ca dla Stron, je¿eli Abonent nie wypowie Umowy najpóŸniej na 5 Dni Roboczych przed dat¹ 
ich wejœcia w ¿ycie. Je¿eli Abonent skorzysta z prawa do wypowiedzenia Umowy, wówczas Umowa ulega rozwi¹zaniu z up³ywem 
ostatniego dnia, poprzedzaj¹cego dzieñ wejœcia w ¿ycie nowego Cennika. 
Je¿eli okres œwiadczenia Us³ugi na podstawie Umowy nie obejmuje pe³nego miesi¹ca kalendarzowego, wówczas Op³atê abonamentow¹ 
ustala siê w wysokoœci 1/30 miesiêcznej Op³aty abonamentowej za ka¿dy rozpoczêty dzieñ œwiadczenia Us³ugi.
Zmiany wysokoœci op³at wynikaj¹ce ze zmiany Cennika, nie powoduj¹ koniecznoœci zmiany w formie aneksu do zawartej Umowy. Operator 
wyka¿e now¹ stawkê op³at w kolejnej wystawianej fakturze VAT, po zmianie Cennika. W przypadku zmian op³at polegaj¹cych na 
wprowadzeniu podwy¿szonych op³at, które Abonent zobowi¹zany jest uiszczaæ korzystaj¹c z dotychczasowego zakresu Us³ugi stosuje siê 
pkt. 5.15 Regulaminu.
                                                                            
                                                                    §6. POSTÊPOWANIE REKLAMACYJNE

Abonentowi przys³uguje prawo do z³o¿enia reklamacji w terminie 12 miesiêcy od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym 
zakoñczy³a siê przerwa w œwiadczeniu Us³ugi, lub od dnia, w którym Us³uga zosta³a nienale¿ycie wykonana lub mia³a byæ wykonana, lub od 
dnia dorêczenia faktury zawieraj¹cej nieprawid³owe obliczenie nale¿noœci z tytu³u œwiadczenia Us³ugi. Reklamacjê z³o¿on¹ po up³ywie 
terminu okreœlonego w zdaniu pierwszym, pozostawia siê bez rozpoznania, o czym Operator niezw³ocznie powiadamia Abonenta.
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Reklamacja mo¿e byæ z³o¿ona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protoko³u sporz¹dzonego przez Operatora, a tak¿e przy wykorzystaniu 
innych œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ, w tym drog¹ elektroniczn¹. W przypadku z³o¿enia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub 
przy wykorzystaniu innych œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ, w tym drog¹ elektroniczn¹, Operator w terminie 14 dni od dnia 
z³o¿enia reklamacji, potwierdzi jej przyjêcie w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Operatora 
rozpatruj¹cej reklamacjê. Postanowieñ zdania poprzedniego nie stosuje siê w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamacjê w terminie 
14 dni od jej z³o¿enia. W przypadku z³o¿enia reklamacji ustnie do protoko³u lub pisemnie u Operatora, upowa¿niona osoba reprezentuj¹ca 
Operatora przyjmuj¹ca reklamacjê jest zobowi¹zana niezw³ocznie potwierdziæ jej przyjêcie w formie pisemnej.
Reklamacja powinna zawieraæ:
 imiê i nazwisko albo nazwê oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta;
okreœlenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
przedstawienie okolicznoœci uzasadniaj¹cych reklamacjê;
przydzielony Abonentowi numer, którego dotyczy reklamacja, Kod Abonenta nadany przez Operatora lub adres Lokalu;
datê zawarcia Umowy i okreœlony w niej termin rozpoczêcia œwiadczenia Us³ugi w przypadku reklamacji dotycz¹cej niedotrzymania z winy 
Operatora okreœlonej w Umowie DAU;
wysokoœæ kwoty odszkodowania lub innej nale¿noœci – w przypadku gdy Abonent ¿¹da ich wyp³aty. Je¿eli w reklamacji nie zosta³a okreœlona 
kwota, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej nale¿noœci nie budzi w¹tpliwoœci, jednostka Operatora rozpatruj¹ca reklamacjê traktuje 
reklamacjê tak, jakby kwota ta by³a okreœlona;
numer konta bankowego lub adres w³aœciwy do wyp³aty odszkodowania lub innej nale¿noœci albo wniosek o ich zaliczenie na poczet 
przysz³ych p³atnoœci;
podpis Abonenta – w przypadku reklamacji z³o¿onej w formie pisemnej.
Dane adresowe, na które Abonent mo¿e kierowaæ reklamacje, bêd¹ ka¿dorazowo okreœlane w Umowie.
Za datê z³o¿enia reklamacji uznaje siê datê wp³ywu reklamacji do Operatora.
Operator udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamacjê, w terminie 30 dni od dnia jej z³o¿enia. Je¿eli reklamacja Us³ugi nie zostanie 
rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej z³o¿enia, uwa¿a siê, ¿e reklamacja ta zosta³a uwzglêdniona. W przypadku gdy reklamacja z³o¿ona 
pisemnie, ustnie do protoko³u lub telefonicznie nie spe³nia warunków okreœlonych w pkt. 6.3.1- 6.3.5, 6.3.7 lub 6.3.8, upowa¿niona osoba 
reprezentuj¹ca Operatora przyjmuj¹ca reklamacjê, jest obowi¹zana do niezw³ocznego poinformowania Abonenta o koniecznoœci jej 
uzupe³nienia. W przypadku gdy z³o¿ona reklamacja nie spe³nia warunków okreœlonych w pkt. 6.3.1 – 6.3.5, 6.3.7 lub 6.3.8, jednostka 
Operatora rozpatruj¹ca reklamacjê, o ile uzna, ¿e jest to konieczne do prawid³owego rozpatrzenia reklamacji, niezw³ocznie wzywa 
reklamuj¹cego Abonenta do jej uzupe³nienia, okreœlaj¹c termin, nie krótszy ni¿ 7 dni, i zakres tego uzupe³nienia, z pouczeniem, ¿e 
nieuzupe³nienie reklamacji w okreœlonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym up³ywie 
wyznaczonego terminu reklamacjê pozostawia siê bez rozpoznania.
OdpowiedŸ Operatora na reklamacjê zawiera:
nazwê jednostki Operatora rozpatruj¹cej reklamacjê;
powo³anie podstawy prawnej;
rozstrzygniêcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
w przypadku przyznania odszkodowania – okreœlenie wysokoœci kwoty i terminu jego wyp³aty;
w przypadku zwrotu innej nale¿noœci – okreœlenie wysokoœci kwoty i terminu jej zwrotu;
pouczenie o wyczerpaniu drogi postêpowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeñ przed s¹dem powszechnym, a dodatkowo            
w przypadku gdy reklamuj¹cym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeñ w postêpowaniu mediacyjnym prowadzonym przez 
Prezesa UKE lub postêpowaniu przed s¹dem polubownym przy Prezesie UKE;
podpis upowa¿nionego pracownika reprezentuj¹cego Operatora, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska. 6.8.    W przypadku 
odmowy uznania reklamacji w ca³oœci lub czêœci odpowiedŸ na reklamacjê powinna:
dodatkowo zawieraæ uzasadnienie faktyczne i prawne;
zostaæ dorêczona reklamuj¹cemu Abonentowi przesy³k¹ polecon¹.
Wszczêcie postêpowania reklamacyjnego nie zwalnia Abonenta z obowi¹zku uregulowania faktury VAT za Okres Rozliczeniowy, w którym 
wyst¹pi³o zdarzenie uzasadniaj¹ce wed³ug Abonenta z³o¿enie reklamacji. W przypadku zg³oszenia reklamacji co do wysokoœci faktury VAT, 
za czas trwania postêpowania reklamacyjnego nie s¹ pobierane odsetki od kwot objêtych reklamacj¹.
Je¿eli przedmiotem uznanej reklamacji by³o nieprawid³owe obliczenie nale¿noœci z tytu³u œwiadczenia Us³ugi, nale¿noœæ ta zostanie 
zwrócona w formie zaliczenia jej na poczet nale¿noœci Operatora z tytu³u œwiadczenia na rzecz Abonenta Us³ugi. W przypadku braku 
mo¿liwoœci zwrotu nale¿noœci w powy¿szy sposób, odpowiednia kwota zostanie przekazana przez Operatora na wskazany przez Abonenta 
rachunek bankowy. Je¿eli reklamuj¹cym jest Konsument, nale¿noœæ zostanie zwrócona zgodnie z dyspozycj¹ Abonenta: w formie zaliczenia 
jej na poczet nale¿noœci z tytu³u œwiadczenia na rzecz Abonenta Us³ugi, albo odpowiednia kwota zostanie zwrócona przelewem na 
wskazane konto albo wskazany adres (przekaz pocztowy).
W sytuacji, kiedy Operator posiada wobec Abonenta jakiekolwiek wierzytelnoœci wymagalne i niesporne, Operator mo¿e potr¹ciæ te 
wierzytelnoœci z wierzytelnoœci¹ Abonenta wobec Operatora, powsta³¹ z tytu³u uznania reklamacji za zasadn¹.
                                  
                               §7. ZAWIESZENIE, OGRANICZENIE, ROZWI¥ZANIE I WYGAŒNIÊCIE UMOWY ABONENCKIEJ

 Zawieszenie lub ograniczenie œwiadczenia Us³ugi przez Operatora mo¿e nast¹piæ wskutek wyst¹pienia jednej z poni¿szych okolicznoœci:

przekroczenia przez Abonenta terminu p³atnoœci, po uprzednim powiadomieniu wys³anym Abonentowi z co najmniej siedmiodniowym 
wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu ograniczenia lub zawieszenia œwiadczenia Us³ugi;
podjêcia przez U¿ytkownika dzia³añ, które mog¹ uszkodziæ Sieæ Operatora lub zak³óciæ w³aœciwe funkcjonowanie systemu Operatora 
s³u¿¹cego udostêpnianiu lub monitorowaniu Us³ugi oraz infrastruktury Operatora, w szczególnoœci wskutek u¿ytkowania urz¹dzeñ innych 
ni¿ Sprzêt, które nie spe³niaj¹ wymaganych norm;
podjêcia przez U¿ytkownika lub osobê trzeci¹ dzia³añ, które mog¹ œwiadczyæ o pojawieniu siê na £¹czu Sztucznego Ruchu, ruchu bêd¹cego 
wynikiem Nadu¿ycia Telekomunikacyjnego lub ruchu bêd¹cego wynikiem Oszustwa Telekomunikacyjnego;
nie przestrzegania Regulaminu, Umowy lub przepisów prawa w zwi¹zku ze œwiadczon¹ Us³ug¹; 
z innych przyczyn okreœlonych w Regulaminie lub Umowie.
Je¿eli zawieszenie lub ograniczenie œwiadczenia Us³ugi nast¹pi³o z przyczyn le¿¹cych po stronie Abonenta, nie zwalnia to Abonenta               
z obowi¹zku zap³aty op³at zgodnych z Cennikiem lub Regulaminem Oferty Specjalnej, za okres zawieszenia lub ograniczenia.
Zawieszenie lub ograniczenie œwiadczenia Us³ugi nie zwalnia Abonenta z obowi¹zku uiszczenia op³at za œwiadczone Us³ugi, naliczonych 
przed dat¹ zawieszenia Us³ugi.
Abonent mo¿e z³o¿yæ w formie pisemnej, pod rygorem niewa¿noœci, wniosek o czasowe zawieszenie Us³ugi. Okres zawieszenia mo¿e trwaæ 
do 12 miesiêcy. Abonent mo¿e z³o¿yæ wniosek o zawieszenie œwiadczenia Us³ugi nie wczeœniej, ni¿ po up³ywie co najmniej jednego pe³nego 
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Okresu Rozliczeniowego jej œwiadczenia. W okresie zawieszenia Us³ugi na wniosek, Abonent bêdzie zobowi¹zany wnosiæ op³atê 
abonamentow¹ w wysokoœci i na zasadach okreœlonych w Cenniku lub Regulaminie Oferty Specjalnej. Zawieszenie œwiadczenia Us³ugi 
bêdzie skuteczne od pierwszego dnia nastêpnego Okresu Rozliczeniowego po Okresie Rozliczeniowym, w którym Abonent z³o¿y³ wniosek 
w tym przedmiocie pod warunkiem, ¿e wniosek ten zosta³ z³o¿ony najpóŸniej na 5 Dni Roboczych przed koñcem danego Okresu 
Rozliczeniowego. W przypadku przekroczenia powy¿szego terminu, Operator mo¿e odmówiæ zawieszenia Us³ugi w ¿¹danym okresie albo 
uznaæ wniosek za z³o¿ony w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.
Operator wznowi œwiadczenie zawieszonej Us³ugi po ustaniu przyczyn zawieszenia, w szczególnoœci po wp³yniêciu od Abonenta wszystkich 
zaleg³ych nale¿noœci na konto Operatora.
Za ponown¹ aktywacjê Us³ugi oraz zniesienie innych na³o¿onych na Abonenta ograniczeñ, je¿eli by³y one skutkiem dzia³ania lub 
zaniechania Abonenta, Operator mo¿e pobraæ odrêbn¹ op³atê ustalon¹ w Cenniku lub Regulaminie Oferty Specjalnej.
W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreœlony, ka¿da ze Stron ma prawo do jej rozwi¹zania z zachowaniem jednomiesiêcznego 
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego:
Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez Abonenta w trybie natychmiastowym, je¿eli z przyczyn le¿¹cych po stronie Operatora, Abonent nie 
móg³ korzystaæ z Us³ugi w sposób ci¹g³y, przez okres co najmniej 30 dni.
Abonent bêd¹cy Konsumentem, który zawar³ Umowê poza lokalem przedsiêbiorstwa Operatora lub na odleg³oœæ w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt 
niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, ze zm.), mo¿e od niej odst¹piæ bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, 
sk³adaj¹c osobiœcie lub listownie w siedzibie Operatora stosowne oœwiadczenie na piœmie. W takim wypadku Umowa jest uwa¿ana za 
niezawart¹. Konsument zobowi¹zany jest do niezw³ocznego zwrotu wszystkiego co otrzyma³ od Operatora w zwi¹zku z Umow¹, w 
szczególnoœci do zwrotu Sprzêtu, jednak w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni.
Niezale¿nie od postanowieñ pkt 7.1, Operator ma prawo rozwi¹zaæ Umowê ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach okreœlonych w 
pkt. 7.1, po uprzednim bezskutecznym up³ywie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Operatora w wezwaniu do zaprzestania 
naruszeñ, nie krótszym ni¿ 5 Dni Roboczych.
Operator ma prawo rozwi¹zaæ Umowê ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
z przyczyn okreœlonych w pkt. 7.1 zawieszono œwiadczenie Us³ugi, a okres zawieszenia trwa co najmniej 14 dni i Abonent nie usun¹³          
w okresie zawieszenia naruszeñ bêd¹cych przyczyn¹ zawieszenia, wskazanych w dodatkowym wezwaniu wys³anym przez Operatora;
Abonent wykorzystuje Us³ugê œwiadczon¹ przez Operatora niezgodnie z prawem lub jej przeznaczeniem;
Umowa wygasa wskutek:
zaprzestania prowadzenia dzia³alnoœci przez Operatora, w szczególnoœci, gdy Operator utraci³ uprawnienia do œwiadczenia us³ug 
telekomunikacyjnych;
up³ywu okresu, na który zosta³a zawarta, chyba, ¿e zosta³a przed³u¿ona zgodnie z postanowieniami Umowy lub Regulaminu;
ustania bytu prawnego Abonenta bêd¹cego Przedsiêbiorc¹, chyba ¿e ustanie bytu prawnego Abonenta wi¹¿e siê z przejêciem jego praw i 
obowi¹zków przez nastêpcê prawnego, który przejmuje Abonenta lub powstaje w wyniku jego podzia³u, przekszta³cenia lub po³¹czenia 
zgodnie z przepisami prawa;
œmierci Abonenta, bêd¹cego Konsumentem;
W razie œmierci Abonenta bêd¹cego Konsumentem, jego ma³¿onek, wstêpni, zstêpni, rodzeñstwo lub osoby wspólnie z nim zamieszka³e         
w Lokalu mog¹ w ci¹gu 30 dni od daty œmierci Abonenta wyst¹piæ do Operatora z wnioskiem o zawarcie z którymkolwiek z nich Umowy           
z zachowaniem uprawnieñ przys³uguj¹cych zmar³emu zgodnie z zawart¹ Umow¹, z wy³¹czeniem uprawnieñ osobistych zmar³ego. 
Operator zobowi¹zany jest zawrzeæ Umowê z t¹ osob¹ spoœród krêgu osób uprawnionych do z³o¿enia wniosku, która wyst¹pi z takim 
wnioskiem wraz z dowodem urzêdowym, potwierdzaj¹cym fakt zgonu oraz dokument pozwalaj¹cy na ustalenie stopnia pokrewieñstwa lub 
wspólnego zamieszkania. W takiej sytuacji op³ata instalacyjna nie zostanie naliczona. W przypadku wyst¹pienia z wnioskiem przez 
któr¹kolwiek z osób wymienionych w niniejszym punkcie, po up³ywie terminu, o którym mowa powy¿ej, Umowa mo¿e byæ zawarta na 
zasadach ogólnych okreœlonych w Regulaminie. Uprawnienia osób wy¿ej wymienionych mog¹ byæ zrealizowane, o ile wówczas 
obowi¹zuj¹ce zasady wspó³pracy w zakresie us³ugi hurtowego dostêpu do Sieci TP, nie bêd¹ ogranicza³y tego uprawnienia.  
Operator mo¿e rozwi¹zaæ Umowê z zachowaniem miesiêcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego,          
w przypadku braku mo¿liwoœci œwiadczenia Us³ugi ze wzglêdu na zaistnia³e warunki techniczne.        
Z dniem wygaœniêcia lub rozwi¹zania Umowy, Abonent obowi¹zany jest:
 zaprzestaæ korzystania z Us³ugi lub Sprzêtu oraz
umo¿liwiæ Operatorowi dostêp do Lokalu, w celu usuniêcia Sprzêtu.
Wypowiedzenie Umowy musi zostaæ dokonane w formie pisemnej, pod rygorem niewa¿noœci.
W okresie wypowiedzenia, Abonent ponosi wszelkie op³aty za korzystanie z Us³ugi Operatora, naliczane zgodnie z Umow¹ podlegaj¹c¹ 
wypowiedzeniu.
Je¿eli zawarcie Umowy na czas oznaczony nie nast¹pi³o w ramach Regulaminu Oferty Specjalnej lub w zwi¹zku z przyznan¹ ulg¹,             
w przypadku rozwi¹zania Umowy przez Operatora z winy Abonenta lub jej rozwi¹zania przez Abonenta przed up³ywem Minimalnego 
Okresu Œwiadczenia Us³ugi, Operator ma prawo ¿¹daæ zap³aty kary umownej w wysokoœci miesiêcznej Op³aty abonamentowej 
pomno¿onej przez liczbê miesiêcy pozosta³ych do koñca Minimalnego Okresu Œwiadczenia Us³ugi. Za ka¿dy rozpoczêty dzieñ w niepe³nym 
Okresie Rozliczeniowym pozosta³y do koñca Minimalnego Okresu Œwiadczenia Us³ugi, kwota kary umownej zostanie naliczona w 
wysokoœci równowartoœci 1/30 Op³aty abonamentowej.
W przypadku zawarcia Umowy w zwi¹zku z ulg¹ przyznan¹ Abonentowi Operatorowi przys³uguje roszczenie z tytu³u jednostronnego 
rozwi¹zania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed up³ywem Minimalnego Okresu Œwiadczenia Us³ugi 
ustalonego w Umowie lub w Regulaminie Oferty Specjalnej o zwrot przyznanej Abonentowi ulgi. Roszczenie to  nie mo¿e przekroczyæ 
okreœlonej w Umowie lub w Regulaminie Oferty Specjalnej równowartoœci tej¿e ulgi.
                                                                                       
                                                                                        §8. SPRZÊT

Jeœli w zwi¹zku ze œwiadczeniem Us³ugi konieczna bêdzie instalacja u Abonenta Sprzêtu, Sprzêt ten bêdzie instalowany przez Operatora lub 
inne osoby wskazane przez Operatora, w szczególnoœci TP lub jej podwykonawców. Sprzêt bêdzie przechowywany w Lokalu i bêdzie 
u¿ywany przez Abonenta zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Operatora lub inne osoby wskazane przez Operatora, w szczególnoœci 
TP lub jej podwykonawców.
Abonent zobowi¹zany jest do nale¿ytej dba³oœci o Sprzêt, w szczególnoœci Abonent nie mo¿e dokonywaæ przeróbek lub modyfikacji Sprzêtu 
oraz pod³¹czaæ do Sprzêtu urz¹dzeñ nieprzystosowanych do wspó³pracy ze Sprzêtem, urz¹dzeñ nie spe³niaj¹cych odpowiednich norm 
technicznych oraz urz¹dzeñ nie posiadaj¹cych wa¿nego œwiadectwa homologacji. Operator mo¿e obci¹¿yæ Abonenta kosztami, wed³ug 
w³asnego wyboru, naprawy lub zakupu Sprzêtu, uszkodzonego wskutek przyczyn le¿¹cych po stronie Abonenta, w szczególnoœci 
eksploatacji przez Abonenta urz¹dzenia niespe³niaj¹cego wy¿ej wskazanych wymogów.
Operator ma prawo obci¹¿yæ Abonenta kosztami napraw Sprzêtu w szczególnoœci w przypadku stwierdzenia, ¿e uszkodzenie powsta³o na 
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skutek:
samowolnej ingerencji dokonanej w Sprzêt lub naprawy dokonanej przez Abonenta lub nieuprawnione osoby trzecie lub
uszkodzenia Sprzêtu powsta³ego z przyczyn niezale¿nych od Operatora lub
uszkodzeñ mechanicznych Sprzêtu, które nie mog³y powstaæ w trakcie w³aœciwej eksploatacji Sprzêtu lub
nie powiadomienia Operatora niezw³ocznie o nieprawid³owoœciach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Sprzêtu.
Abonent umo¿liwi osobom wskazanym przez Operatora, przeprowadzenie testów i obs³ugi lub kontroli Sprzêtu, w uzgodnionych                  
z Abonentem terminach, nie rzadziej jednak, ni¿ raz na kwarta³.
Abonent zobowi¹zuje siê do nie usuwania oraz do nie dokonywania zmiany jakichkolwiek znaków identyfikacyjnych umieszczonych na 
Sprzêcie.
Zobowi¹zania Abonenta zwi¹zane ze Sprzêtem oraz odpowiedzialnoœæ Abonenta za Sprzêt pozostaj¹ w mocy do czasu, gdy Operator nie 
usunie Sprzêtu z Lokalu.
Operator usunie Sprzêt z Lokalu w terminie do 30 dni od dnia wygaœniêcia lub rozwi¹zania Umowy. Je¿eli Abonent odmówi wydania 
Sprzêtu, nie zapewni Operatorowi lub podmiotom przez niego wskazanym, dostêpu do Lokalu w celu deinstalacji Sprzêtu lub odda Sprzêt z 
uszkodzeniami o charakterze uniemo¿liwiaj¹cym jego prawid³ow¹ eksploatacjê, Operator ma prawo obci¹¿yæ Abonenta op³at¹ dodatkow¹ 
wskazan¹ w Cenniku.  

                                                         §9. NUMERACJA W US£UDZE ABONAMENT TELEFONICZNY

 Abonent zachowuje numer abonencki lub numery abonenckie, z których korzysta³ przed podpisaniem Umowy. 
Abonent mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem w formie pisemnej do Operatora o zmianê przydzielonego numeru, je¿eli korzystanie z przydzielonego 
numeru jest dla Abonenta uci¹¿liwe. 
W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania dzia³alnoœci, Abonent mo¿e ¿¹daæ przeniesienia 
przydzielonego numeru w ramach istniej¹cej Sieci TP na obszarze strefy numeracyjnej.
W sytuacjach opisanych w pkt. 9.2 lub 9.3, realizacja wniosku Abonenta trwa do 30 dni. 
                                                                          
                                                                          §10. KOD ABONENTA Z HAS£EM PIN 

Kod Abonenta z has³em PIN umo¿liwia identyfikacjê Abonenta oraz jego autoryzacjê w elektronicznym systemie obs³ugi Operatora.
W miarê istniej¹cych œrodków technicznych ka¿demu Abonentowi nadawany jest unikalny Kod Abonenta z has³em PIN. 
Strony Umowy ustalaj¹, ¿e wszelkie czynnoœci dokonywane z u¿yciem Kodu Abonenta z has³em PIN traktowane bêd¹ przez Strony jako 
dokonane przez Abonenta. 
Abonent zobowi¹zuje siê:
nie ujawniaæ osobom trzecim Kodu Abonenta wraz z has³em PIN,
 chroniæ ze szczególn¹ starannoœci¹ Kod Abonenta z has³em PIN przed dostêpem osób trzecich. 
Abonent ponosi odpowiedzialnoœæ za wszelkie czynnoœci dokonywane z u¿yciem Kodu Abonenta z has³em PIN.  

                                                                       §11. TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA

Operator zapewnia tajemnicê komunikowania siê w sieciach telekomunikacyjnych, zwan¹ dalej „tajemnica telekomunikacyjna”, która 
obejmuje: 
dane dotycz¹ce U¿ytkownika; 
treœæ indywidualnych komunikatów;
dane transmisyjne, które oznaczaj¹ dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych lub 
naliczania op³at za Us³ugi, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczaj¹ wszelkie dane przetwarzane w sieci telekomunikacyjnej wskazuj¹ce 
po³o¿enie geograficzne urz¹dzenia koñcowego U¿ytkownika Us³ugi;
dane o lokalizacji, które oznaczaj¹ dane lokalizacyjne wykraczaj¹ce poza dane niezbêdne do transmisji komunikatu lub wystawienia 
rachunku; 
dane o próbach uzyskania po³¹czenia miêdzy okreœlonymi zakoñczeniami sieci telekomunikacyjnej. 
Operator jest uprawniony do przetwarzania nastêpuj¹cych danych dotycz¹cych U¿ytkownika bêd¹cego osob¹ fizyczn¹: 
nazwisk i imion, 
imion rodziców, 
miejsca i daty urodzenia, 
adresu miejsca zameldowania na pobyt sta³y, 
numeru ewidencyjnego PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, 
nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzaj¹cych to¿samoœæ, a w przypadku cudzoziemca, który jest obywatelem pañstwa 
niebêd¹cego cz³onkiem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – numeru paszportu lub karty pobytu, 
danych zawartych w dokumentach potwierdzaj¹cych mo¿liwoœæ wykonania zobowi¹zania wobec Operatora wynikaj¹cego z Umowy.
Operator mo¿e, za zgod¹ U¿ytkownika bêd¹cego osob¹ fizyczn¹, przetwarzaæ inne dane tego U¿ytkownika w zwi¹zku ze œwiadczon¹ 
Us³ug¹, w szczególnoœci:
numer identyfikacji podatkowej NIP,
 numer konta bankowego lub karty p³atniczej, 
adres korespondencyjny U¿ytkownika, je¿eli jest on inny ni¿ adres miejsca zameldowania na pobyt sta³y tego U¿ytkownika,
adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych.
Przetwarzanie danych U¿ytkowników, niebêd¹cych osobami fizycznymi, mo¿e w szczególnoœci dotyczyæ: 
nazwy, 
siedziby i adresu,
 dokumentów potwierdzaj¹cych mo¿liwoœæ wykonania zobowi¹zania wobec Operatora wynikaj¹cego z Umowy, 
numeru identyfikacji podatkowej NIP, 
numeru REGON,
 rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, 
numeru konta bankowego,
adresu U¿ytkownika do korespondencji, je¿eli jest inny ni¿ adres miejsca jego siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numerów 
telefonów kontaktowych.
Operator mo¿e przetwarzaæ dane U¿ytkowników w okresie obowi¹zywania Umowy, a po jej zakoñczeniu w okresie dochodzenia roszczeñ 
lub wykonywania innych zadañ przewidzianych w Ustawie lub przepisach odrêbnych. 
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Osoby dzia³aj¹ce w imieniu Operatora mog¹ w³¹czyæ siê do trwaj¹cego po³¹czenia wy³¹cznie w zakresie niezbêdnym do usuniêcia awarii, 
zak³óceñ lub w innym celu, zwi¹zanym z utrzymaniem sieci telekomunikacyjnej lub œwiadczeniem Us³ugi, pod warunkiem sygnalizacji tego 
faktu osobom uczestnicz¹cym w po³¹czeniu. 
Operator zapewnia nale¿yt¹ starannoœæ, w zakresie uzasadnionym wzglêdami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu 
urz¹dzeñ telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej. 
W celu zapewnienia bezpieczeñstwa przekazu komunikatów w zwi¹zku ze œwiadczon¹ Us³ug¹, Operator podejmuje œrodki techniczne           
i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro¿enia bezpieczeñstwa œwiadczonej Us³ugi.
                                                                                
                                                                       §12. ODPOWIEDZIALNOŒÆ

Odpowiedzialnoœæ Operatora z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego wykonania Umowy w stosunku do Abonenta nie bêd¹cego 
Konsumentem ograniczona jest do œwiadczeñ na rzecz Abonenta okreœlonych w Umowie lub Regulaminie. 
PUU jest granic¹ odpowiedzialnoœci Operatora za œwiadczone Us³ugi. Us³ugê uwa¿a siê za dostarczon¹, z chwil¹ gdy jest ona dostêpna               
w PUU. Operator nie ponosi odpowiedzialnoœci wzglêdem Abonenta za szkody poœrednie oraz utracone przez Abonenta lub klientów 
Abonenta korzyœci, w szczególnoœci za utratê przychodów b¹dŸ zysków, utratê mo¿liwoœci rozwiniêcia dzia³alnoœci b¹dŸ utratê 
spodziewanych oszczêdnoœci.
Z wy³¹czeniem sytuacji, gdy szkoda zosta³a spowodowana przez Operatora umyœlnie, dochodzenie przez Abonenta nie bêd¹cego 
Konsumentem odszkodowania przewy¿szaj¹cego wartoœæ kar umownych lub innych œwiadczeñ wyraŸnie wskazanych w Umowie lub 
Regulaminie jest wy³¹czona. 
Abonent ponosi odpowiedzialnoœæ za dzia³ania lub zaniechania innego podmiotu, który korzysta z Us³ugi, tak jak za dzia³ania lub 
zaniechania w³asne.
Z tytu³u niedotrzymania okreœlonego w Umowie terminu rozpoczêcia œwiadczenia Us³ugi, za ka¿dy dzieñ przekroczenia tego terminu, 
Abonentowi przys³uguje na jego ¿¹danie kara umowna w wysokoœci 1/30 jednorazowej op³aty instalacyjnej wskazanej w Cenniku lub 
Regulaminie Oferty Specjalnej. Kara umowna z tego tytu³u, nie mo¿e przekroczyæ 100% ww. op³aty instalacyjnej.
Za ka¿dy dzieñ przerwy w œwiadczeniu Us³ugi p³atnej okresowo, Abonentowi przys³uguje na jego ¿¹danie kara umowna w wysokoœci 1/30 
œredniej op³aty miesiêcznej liczonej wed³ug wysokoœci kwot netto na fakturach VAT z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych                
w odniesieniu do £¹cza, na którym wyst¹pi³a Kwalifikowana Awaria, jednak nie d³u¿ej ni¿ z ostatnich 12 miesiêcy. Kara umowna nie 
przys³uguje, je¿eli w Okresie Rozliczeniowym ³¹czny czas przerw wynikaj¹cych z Awarii, by³ krótszy ni¿ 36 godzin. £¹czna wysokoœæ kary 
umownej w danym Okresie Rozliczeniowym, nale¿nej z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego wykonania Umowy na danym £¹czu nie 
mo¿e byæ wy¿sza, ni¿ trzydzieœci procent œredniej op³aty miesiêcznej liczonej wed³ug wysokoœci kwot netto na fakturach VAT z ostatnich 
trzech Okresów Rozliczeniowych w odniesieniu do £¹cza, jednak nie d³u¿ej ni¿ z ostatnich 12 miesiêcy.  Niezale¿nie od powy¿szego, za 
ka¿dy dzieñ przerwy w œwiadczeniu Us³ugi, trwaj¹cej co najmniej 12 godzin, Abonentowi przys³uguje na jego ¿¹danie zwrot 1/30 
odpowiedniej miesiêcznej Op³aty abonamentowej. 
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Abonent odpowiada:
za  wszystkie skutki korzystania z Us³ugi, niezale¿nie od tego czy upowa¿ni³ dan¹ osobê do korzystania z Us³ugi czy te¿ nie, 
za  prawid³owe dzia³anie urz¹dzeñ koñcowych bêd¹cych w³asnoœci¹ Abonenta, w tym za ich prawid³ow¹ konfiguracjê;
za szkody spowodowane dzia³aniem Abonenta, polegaj¹ce na uszkodzeniu lub zniszczeniu £¹cza lub innych urz¹dzeñ nie bêd¹cych 
w³asnoœci¹ Abonenta, w tym Sprzêtu, s³u¿¹cych do œwiadczenia Us³ugi na rzecz danego Abonenta, posadowionych                                      
w Lokalu/nieruchomoœci/powierzchni zarz¹dzanych przez Abonenta. 
Operator nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœci oraz dane przesy³ane, gromadzone lub udostêpniane przez Abonenta z wykorzystaniem 
Us³ugi. Operator nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli dzia³añ Abonenta w tym zakresie. Za treœci przekazywane przez Abonenta i za ich 
skutki odpowiada wy³¹cznie Abonent.
¯adna ze Stron nie odpowiada za niewykonanie lub nienale¿yte wykonanie Umowy z powodu dzia³ania Si³y Wy¿szej. 
Operator odpowiada wy³¹cznie za usuwanie Kwalifikowanej Awarii.                                                                              

                                                                      §13. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy oraz aktów 
wykonawczych do Ustawy.
Abonent jest zobowi¹zany do niezw³ocznego pisemnego zawiadomienia Operatora o wszelkich zmianach danych Abonenta ujawnionych         
w zwi¹zku z zawarciem Umowy, w szczególnoœci: danych osobowych, numeru NIP, jeœli udostêpni³ je Abonent, dowodu osobistego, 
numerów telefonu kontaktowego, adresu elektronicznej skrzynki pocztowej e-mail, o którym mowa w pkt 4.12. 
Zmiana odpowiednio danych osobowych Abonenta, takich jak imiê i nazwisko, adresu (adresu do korespondencji) Abonenta, numeru NIP, 
numeru PESEL, wymagaj¹ podpisania aneksu do Umowy. Zmiana numerów telefonów lub adresu elektronicznej skrzynki pocztowej e-mail, 
o których mowa w pkt 13.2, staj¹ siê obowi¹zuj¹ce w momencie skutecznego zawiadomienia o nich Operatora i nie wymagaj¹ sporz¹dzania 
aneksu do Umowy.
W przypadku niewykonania przez Abonenta zobowi¹zania, o którym mowa w pkt 13.2, wszelk¹ korespondencjê kierowan¹ do Abonenta z 
wykorzystaniem dotychczasowych danych, uwa¿a siê za skutecznie dorêczon¹.
Operator wyra¿a zgodê na t³umaczenie Regulaminu lub Umowy na inne jêzyki, z zastrze¿eniem, i¿ wersja polska jest wi¹¿¹ca dla wszelkich 
przypadków interpretacji zapisów Regulaminu lub Umowy powsta³ych w zwi¹zku z t³umaczeniami.
Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.multilinia.pl oraz dostarczany nieodp³atnie Abonentowi wraz z Umow¹, 
a tak¿e na ka¿de jego ¿¹danie.
Operator powiadamia Abonenta o ka¿dej zmianie w Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed 
wprowadzeniem tych zmian w ¿ycie, poprzez zamieszczenie, wed³ug w³asnego uznania, na fakturach VAT, w odrêbnej korespondencji lub 
w przesy³ce elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, odpowiedniego komunikatu wraz z wyjaœnieniem sposobu zapoznania siê 
z treœci¹ zmienionego Regulaminu oraz poprzez zamieszczenie na stronie www.multilinia.pl odpowiedniego komunikatu i nowego 
Regulaminu.
W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Abonent mo¿e w okresie przed wejœciem w ¿ycie nowego Regulaminu, wypowiedzieæ 
Umowê, ze skutkiem na ostatni dzieñ obowi¹zywania dotychczasowego Regulaminu. W przypadku wypowiedzenia Umowy w tym trybie, 
Operatorowi z tego tytu³u, nie przys³uguje roszczenie odszkodowawcze.
Wszelkie spory mog¹ce wynikn¹æ na tle realizacji Umowy, Strony poddaj¹ pod rozstrzygniêcie s¹du powszechnego w³aœciwego dla siedziby 
Operatora.
Spory pomiêdzy Operatorem a Abonentem bêd¹cym Konsumentem, mog¹ zostaæ zakoñczone polubownie w drodze postêpowania 
mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzêdu Komunikacji Elektronicznej. Spory o prawa maj¹tkowe wynik³e z Umowy zawartej 
pomiêdzy Operatorem a Abonentem, o którym mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym mog¹ zostaæ poddane pod rozstrzygniêcie sta³ego 
polubownego s¹du konsumenckiego przy Prezesie Urzêdu Komunikacji Elektronicznej.

Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 10 paŸdziernika 2007 roku.
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