REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BIZNES
§1
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

Telkonekt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Stanisława Dubois 114/116 (zwana w dalszej części
„Telkonekt”) świadczy usługi, w szczególności usługi telekomunikacyjne oraz udostępnia usługi
telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r.
Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).
Telkonekt świadczy i udostępnia usługi na rzecz Abonentów na podstawie Umów, niniejszego
Regulaminu i Cennika usług.
Telkonekt może zmienić zakres świadczonych usług, o ile nie pogorszy to dotychczasowych usług
świadczonych dla Abonenta, poprzez ich modyfikację i rozszerzanie, w miarę rozwoju i powstawania
nowych technologii telekomunikacyjnych lub zmiany przepisów prawa.
§2
Definicje pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
Sieć Telkonekt – sieć telekomunikacyjna, na którą składają się: urządzenia telekomunikacyjne, linie
zestawione w sposób umożliwiający Telkonekt przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami tej
sieci.
Abonent – podmiot, który zawarł Umowę o świadczenie lub udostępnianie usług telekomunikacyjnych
z Telkonekt.
Abonament – należna Telkonekt od Abonenta opłata za usługę (na którą w zależności od rodzaju Usługi
składają się opłaty za: transmisję danych, reemisję, emisję własnych programów oraz utrzymanie sieci).
Aktywacja usługi – czynności techniczne i formalne, polegające na instalacji i uruchomieniu urządzeń
umożliwiających świadczenie usług przez Telkonekt.
Awaria – wada sieci telekomunikacyjnej całkowicie uniemożliwiająca korzystanie z Usług, z wyłączeniem
przerw spowodowanych koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz przerw wynikających
z działania Siły Wyższej.
Biling – zestawienie Połączeń nawiązanych przez Abonenta w okresie rozliczeniowym.
BOK – Biuro Obsługi Klienta odpowiedzialne za współpracę z Abonentami, działające w siedzibie Telkonekt.
Cennik lub Cennik usług – zestawienie usług świadczonych lub udostępnianych przez Telkonekt, zawiera
parametry usług lub sposób ich świadczenia lub udostępniania oraz zestawienie cen za te usługi.
Kaucja – zabezpieczenie należności za usługi świadczone lub udostępnione przez Telkonekt.
Konsument – osoba fizyczna wnioskująca o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
lub korzystająca z takich usług dla celów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
wykonywaniem zawodu.
Lokal – nieruchomość lub jej część (np. budynek, mieszkanie, lokal), w której zlokalizowane jest Zakończenie
Sieci.
Limit należności – górna granica zobowiązań Abonenta, której przekroczenie uprawnia Telkonekt do
zablokowania świadczenia usługi, określona w Umowie.
Monter – osoba upoważniona przez Telkonekt do instalacji, konserwacji i naprawy Urządzeń Telkonekt
w Lokalu Abonenta.
Opłata instalacyjna - należna Telkonekt od Abonenta opłata za wykonanie przyłącza.
Opłata aktywacyjna – należna Telkonekt opłata od Abonenta za aktywację usługi.
Okres rozliczeniowy – okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Telkonekt.
Opłata abonamentowa – okresowa opłata za: utrzymanie dostępu do usługi świadczonej przez Telkonekt na
mocy Umowy zawartej z Abonentem, obsługę serwisową w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie,
utrzymanie i konserwację urządzeń.
Pakiet – zbiór cech danej usługi, świadczonej przez Telkonekt Abonentowi.
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Pakiet Taryfowy – określona w Cenniku usługa, grupa usług lub Programów objętych jedną Opłatą
Abonamentową.
Połączenia –- połączenia telefoniczne oraz transmisja danych zrealizowane przez Abonenta w ramach usług
Telkonekt, rozliczane wg Bilingu.
Programy – programy telewizyjne.
Roaming - usługa telekomunikacyjna polegająca na zapewnieniu Abonentom możliwości korzystania z sieci
telekomunikacyjnych działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia lub udostępniania usług telekomunikacyjnych przez Telkonekt.
Siła Wyższa – zdarzenie niezależne od stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia jego
skutkom.
Tajemnica telekomunikacyjna – tajemnica obejmująca informacje przekazywane w sieciach
telekomunikacyjnych, dane dotyczące użytkowników oraz dane dotyczące faktu, okoliczności i rodzaju
połączenia, prób uzyskania połączenia między określonymi zakończeniami sieci, a także lokalizacji bądź
identyfikacji zakończeń sieci, pomiędzy którymi wykonano połączenie.
Terminal abonencki – urządzenie wykorzystywane przez Abonenta, umożliwiające podłączenie do Telkonekt
i korzystanie z danej usługi, zwane również telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym. W szczególności
Terminalem abonenckim są:
a) komputer lub inne urządzenie podłączone przewodowo lub bezprzewodowo do Urządzenia dostępowego,
b) odbiornik umożliwiający odbiór programów radiowych lub telewizyjnych,
c) telefon komórkowy lub modem komórkowy – cyfrowy terminal komórkowy, posiadający dokument lub
znak stwierdzający zgodność tego urządzenia z obowiązującymi przepisami prawa, dopuszczony do pracy w
sieci telekomunikacyjnej,
d) telefon – telefon stacjonarny z wybieraniem tonowym, przeznaczony do korzystania we współpracy
z Urządzeniem dostępowym.
Tytuł Prawny – prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe lub lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego, prawo do lokalu użytkowego, najem lub inne zdarzenie prawne potwierdzające
możliwość wykonania zobowiązania wobec Telkonekt.
Umowa – zawarta pod rygorem nieważności na piśmie Umowa, w której Telkonekt zobowiązuje się do
świadczenia lub udostępniania usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonenta za wynagrodzeniem,
a Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania należności oraz przestrzegania postanowień
Umowy, Cennika i Regulaminu świadczenia usług,
Usługa/Usługi – jedna lub więcej usługa świadczona przez Telkonekt.
Usługa Internetowa – usługa zapewniająca możliwość korzystania z Internetu.
Usługa Telefonii – usługa zapewniająca możliwość korzystania z połączeń telefonicznych wraz
z dodatkowymi udogodnieniami związanymi z wykorzystaniem transmisji danych, sieci Internet oraz usług
świadczonych przez innych operatorów na mocy stosownych umów i porozumień.
Usługa Telewizji – usługa zapewniająca możliwość odbioru przez Abonenta programów radiowotelewizyjnych.
Usługa Telefonii mobilnej - Usługa zapewniająca mobilną usługę telefoniczną i dostęp do Internetu
w standardzie GSM świadczone w oparciu o infrastrukturę należącą do Telkonekt.
Urządzenia – wszelkie urządzenia będące własnością Telkonekt, umożliwiające świadczenie przez Telkonekt
usług, udostępnione Abonentowi do korzystania na czas trwania Umowy.
Ustawa – ustawa z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami.
Usługi świadczone przez Telkonekt - łącza telefoniczne, dostęp do sieci Internet, dzierżawa łączy, transmisja
danych, telefonia mobilna i stacjonarna, TV.
Wnioskodawca/Zamawiający – podmiot żądający świadczenia lub udostępnienia usług.
Zamówienie – zlecenie zawarcia Umowy na świadczenie usług Telkonekt, złożone przez
Wnioskodawcę/Zamawiającego w siedzibie Telkonekt, Biurze Obsługi Abonenta lub drogą elektroniczną
udostępnioną przez Telkonekt.
Zakończenie Sieci - fizyczny punkt, w którym Abonent otrzymuje dostęp do publicznej sieci
telekomunikacyjnej; w przypadku sieci stosujących komutację lub przekierowywanie, Zakończenie Sieci
identyfikuje się za pomocą konkretnego adresu sieciowego, który może być przypisany do numeru lub nazwy
Abonenta.
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§3
Umowa o świadczenie usług
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Telkonekt świadczy usługi telekomunikacyjne na podstawie zawartych z Abonentami Umów,
Regulaminu, Cennika usług i przepisów prawa.
Przez Umowę o świadczenie usług, w tym usług telekomunikacyjnych Telkonekt zobowiązuje się do
świadczenia określonych w Umowie usług na rzecz Abonenta w zakresie i na warunkach przewidzianych
Umową, Regulaminem i Cennikiem.
Umowa zostaje zawarta, po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych w Regulaminie
oraz pod warunkiem stwierdzenia przez Telkonekt istnienia możliwości technicznych do wykonywania
usług w ramach Umowy.
Umowa określa czas, na jaki została zawarta. Jeżeli jednak Umowa została zawarta w ramach promocji
organizowanych przez Telkonekt, obowiązujący czas trwania Umowy podany jest w Regulaminie
promocji.
Stwierdzenie przez Telkonekt istnienia możliwości technicznych nie dotyczy stanu Terminala
abonenckiego, za którego stan Telkonekt nie odpowiada i którego oceny nie dokonuje.
Stwierdzenie przez Telkonekt istnienia możliwości technicznych nie dotyczy stanu lokalu Abonenta ani
zlokalizowanego w nim Przyłącza.
Umowa zawierana jest przez Telkonekt z jednej strony, a z drugiej strony przez właściwie
reprezentowanego Wnioskodawcę.
W imieniu Telkonekt oświadczenia woli w zakresie zawierania, zmiany lub rozwiązywania umów
składają i przyjmują jego upoważnieni przedstawiciele posiadający i legitymujący się pisemnym
pełnomocnictwem udzielonym przez Telkonekt.
W przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, jak również osobą fizyczną zawierającą Umowę jako przedsiębiorca, Umowa może
być zawarta po przedstawieniu dokumentów potwierdzających status prawny Wnioskodawcy,
w szczególności:
a) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru,
b) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON,
c) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
d) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w których zainstalowane
będą urządzenia, stanowiący o uprawnieniu do instalacji urządzeń i korzystania z usługi.
Wnioskodawca wskazując miejsce instalacji urządzeń obowiązany jest wykazać tytuł prawny do lokalu
lub nieruchomości (jej odpowiedniej części) stanowiący o uprawnieniu do instalacji urządzeń
i korzystania z usługi w tym miejscu, przy czym przez tak określony tytuł prawny rozumie się:
a) tytuł prawny potwierdzony wpisem do księgi wieczystej, decyzją administracyjną, orzeczeniem
sądu, Umową cywilnoprawną,
b) pisemne oświadczenie woli osoby legitymującej się tytułem prawnym określonym w lit. a)
powyżej, wyrażające zgodę na zainstalowanie i używanie urządzeń przez Wnioskodawcę ,
c) w przypadku braku możliwości złożenia tytułu prawnego w formach określonych w lit. a) lub b)
powyżej Telkonekt może wyrazić zgodę na złożenie oświadczenia przez Wnioskodawcę, iż jest on
uprawniony do zainstalowania we wskazanej lokalizacji urządzeń, z zastrzeżeniem, że
Wnioskodawca ponosi wszelkie konsekwencje mogące wyniknąć z takiego oświadczenia.
Telkonekt zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów i informacji od Wnioskodawcy,
jakie okażą się niezbędne przed zawarciem Umowy oraz do żądania potwierdzenia lub poświadczenia
danych wykazywanych na podstawie niniejszego paragrafu. Telkonekt zastrzega sobie prawo wykonania
kserokopii dokumentów.
Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi w terminie określonym w Umowie.
Abonent obowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia BOK o wszelkich zmianach
danych określonych w niniejszym paragrafie.
Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i Umowy – w szczególności do terminowego
regulowania opłat wskazanych w Cenniku.
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15. W razie uczestniczenia w promocji organizowanej przez Telkonekt, integralną częścią Umowy (oprócz
Regulaminu i Cennika) staje się Regulamin promocji, którego postanowienia zastępują odpowiednie
regulacje Umowy w okresie, w którym Abonent zgodnie z Regulaminem promocji zobowiązał się do
korzystania z usług.
§4
Warunki zawarcia Umowy oraz odmowa zawarcia Umowy
1. Telkonekt może uzależnić zawarcie Umowy od:
a) braku zaległości w regulowaniu opłat uiszczanych na rzecz Telkonekt,
b) dostarczenia przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających możliwość wykonania
zobowiązania wobec Telkonekt wynikającego z Umowy,
c) pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej Zamawiającego wynikającej z danych będących
w posiadaniu Telkonekt lub udostępnionych mu przez biuro informacji gospodarczej w trybie
określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1015, 1188) Telkonekt powiadamia
Zamawiającego o wystąpieniu takiego zastrzeżenia.
2. Telkonekt może uzależnić zawarcie Umowy od ustanowienia przez Wnioskodawcę zabezpieczenia
płatności opłat w formie określonej przez Telkonekt.
3. Telkonekt ma prawo odmówić zawarcia Umowy z zastrzeżeniem, iż taka odmowa nie jest sprzeczna
z ustawą.
§5
Rozpoczęcie świadczenia usługi
1. Wykonanie Umowy może być uwarunkowane uiszczeniem jednorazowej opłaty instalacyjnej lub
aktywacyjnej za usługę wymienioną w Umowie.
2. W ramach Umowy przedstawiciel Telkonekt wraz z Abonentem dokonują aktywacji usługi
w lokalizacji uzgodnionej z Abonentem w Umowie.
3. W przypadku nieuzasadnionego nie uczestniczenia Abonenta w aktywacji usługi, Telkonekt jest
uprawnione do dokonania jednostronnie aktywacji usługi.
4. W przypadku zgłoszenia przez Abonenta uzasadnionych zastrzeżeń do aktywacji usługi na piśmie
wraz ze szczegółowym podaniem tych zastrzeżeń, Telkonekt ustala następny termin dokonania
aktywacji usługi.
5. Za dzień rozpoczęcia świadczenia lub udostępniania usługi uznaje się dzień aktywacji.
6. W przypadku, gdy Przyłącze zostało samowolnie zmienione i jego stan uniemożliwia świadczenie
usługi, świadczenie usługi może być uzależnione od wykonania dodatkowych prac naprawczych.
Prace te zostaną wykonane na koszt Abonenta. Jeżeli Abonent nie wyraża zgody na pokrycie kosztów
naprawy Telkonekt ma prawo odmówić świadczenia usługi. W takim przypadku Umowa wygasa.
§6
Zmiana Umowy
1. Abonent może zmienić warunki Umowy zawartej w formie pisemnej lub za pomocą środków
porozumiewania się na odległość, drogą elektroniczną udostępnioną przez Telkonekt. Telkonekt
potwierdzi Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy oraz jego zakresu
i termin wprowadzenia zmian w terminie ustalonym z Abonentem, ale nie później niż w ciągu
jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany. Potwierdzenie Telkonekt dostarczy drogą elektroniczną
na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego
środka porozumiewania się na odległość. W przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia
w sposób określony w zdaniu poprzednim lub na żądanie abonenta Telkonekt dostarcza
potwierdzenie w formie pisemnej.
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2. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, bez podania
przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania
potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Odstąpienie od dokonanej zmiany warunków Umowy wymaga wysłania do Telkonekt stosownego
oświadczenia z podpisem Abonenta.
4. Abonentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy jeżeli
Telkonekt, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie usług zgodnie ze zmienionymi warunkami
Umowy.
§7
Odstąpienie od Umowy - dotyczy Abonentów będących konsumentami
(osobami fizycznymi, które zawarły Umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub
zawodową)
1. W przypadku zawarcia Umowy poza lokalem Telkonekt lub na odległość, Abonent będący
konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Abonent musi poinformować Telkonekt: Telkonekt
Sp. z o.o., 93-465 Łódź, ul. Dubois 114/116, nr telefonu 422 807 807 e-mail: biuro@telkonekt.pl
o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Abonent wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Telkonekt zwraca Abonentowi wszystkie otrzymane od niego
płatności, w tym koszty dostarczenia Urządzenia dostępowego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Abonenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Telkonekt), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później,
niż 14 dni od dnia, w którym Telkonekt został poinformowany o decyzji Abonenta o wykonaniu
prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych
sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Abonenta w transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się
na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Abonent nie ponosi żadnych opłat w związku z tym
zwrotem.
6. Jeżeli Abonent zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od
Umowy, zapłaci Telkonekt kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w
której poinformował Telkonekt o odstąpieniu od Umowy.
7. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem Telkonekt lub na odległość nie przysługuje:
a) jeżeli Telkonekt wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Telkonekt
utraci prawo do odstąpienia od Umowy,
b) w której konsument wyraźnie zażądał, aby przedstawiciel Telkonekt do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeżeli Telkonekt świadczy dodatkowo inne usługi niż
te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
§8
Odpowiedzialność Telkonekt
1. Telkonekt ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług polegające na:
a) niedotrzymaniu z winy Telkonekt, określonego w Umowie, terminu rozpoczęcia świadczenia
usługi,
b) zawinionej przez Telkonekt, dłuższej niż 12 godzin przerwie w świadczeniu usługi, nie
przewidzianej w Umowie lub na którą klient nie wyraził zgody.
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2. Odpowiedzialność Telkonekt jest wyłączona jeżeli określone w pkt. 1 zdarzenia są wynikiem działania
lub zaniechania: Abonenta, innego operatora, niedochowania przez Abonenta przepisów prawa lub
postanowień niniejszego Regulaminu lub Umowy, działań lub zaniechań osób trzecich lub
powstałych w wyniku siły wyższej, albo Telkonekt nie można przypisać winy za spowodowanie
niewykonania lub nienależytego wykonania lub odstąpienia usług. Telkonekt nie odpowiada także za
treść i formę programów telewizyjnych.
3. Telkonekt, w żadnym wypadku, nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie oraz utracone
korzyści, w szczególności utratę przychodów, zysków, spodziewanych oszczędności lub klientów.
4. Usługi telekomunikacyjne realizowane przy udziale służb i urządzeń innego operatora, wykonywane
są zgodnie z Regulaminem świadczenia usług tego operatora w zakresie, w jakim Abonent korzysta
z usług realizowanych przy udziale służb i usług innego operatora.
5. Za szkody poniesione przez Abonenta w wyniku przerwy, ograniczenia lub zawieszenia świadczenia
lub udostępniania usług Telkonekt odpowiada, jak następuje:
a) za każdy dzień przerwy w świadczeniu lub udostępnianiu usługi płatnej okresowo Abonentowi
przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 średniej opłaty miesięcznej liczonej według
rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak za okres nie dłuższy niż ostatnie
12 miesięcy. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw
był krótszy od 36 godzin.
b) Niezależnie od odszkodowania, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi
telefonicznej płatnej okresowo trwająca dłużej niż 12 godzin, Abonentowi przysługuje zwrot 1/30
miesięcznej opłaty abonamentowej.
6. Z tytułu niedotrzymania z winy Telkonekt terminu zawarcia Umowy o świadczenie usługi
powszechnej lub określonego w Umowie o świadczenie usług terminu rozpoczęcia świadczenia tych
usług za każdy dzień przekroczenia terminu przysługuje Abonentowi odszkodowanie w wysokości
1/30 określonej w Umowie miesięcznej opłaty abonamentowej za świadczenie usługi płatnej
okresowo.
§9
Obowiązki Abonenta
1.

Abonent jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Telkonekt w sposób nie
powodujący zakłóceń w działaniu sieci Telkonekt. W przeciwnym wypadku Telkonekt zastrzega sobie
prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu oraz Cennika,
a w szczególności zobowiązany jest do:
1) terminowego i w pełnej wysokości uiszczania opłat za świadczone przez Telkonekt usługi,
2) nie udostępniania usług osobom trzecim oraz nie wykorzystywania usług w celu świadczenia usług
telekomunikacyjnych osobom trzecim, chyba że Telkonekt wyrazi na piśmie zgodę na
udostępnianie usług osobom trzecim lub wykorzystywania usług w celu świadczenia usług
telekomunikacyjnych osobom trzecim,
3) nie dokonywania zmian w łączu zapewniającym dostęp do sieci Telkonekt oraz nie podłączania
urządzeń nieprzystosowanych do współpracy z tym łączem lub urządzeń nie posiadających
świadectwa homologacji,
4) niezwłocznego zgłaszania Telkonekt przypadków zakłóceń w funkcjonowaniu sieci Telkonekt, oraz
przypadków nieuprawnionego lub zagrażającego interesom innych Abonentów działania w Sieci
Telkonekt,
5) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Telkonekt kontroli instalacji i urządzeń będących
własnością Telkonekt oraz działania sieci Telkonekt,
6) informowania Telkonekt o wszelkich zmianach danych określonych odpowiednio w § 3,
7) natychmiastowego zwrotu i umożliwienia demontażu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy
wszystkich urządzeń i instalacji będących własnością Telkonekt w stanie nie gorszym niż
wynikający z prawidłowej eksploatacji, chyba że pogorszenie stanu urządzeń wynika z czynników
o charakterze siły wyższej,
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8) zabezpieczenia urządzeń abonenckich przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dostępem osób
nieuprawnionych,
9) uzyskania zgody właściciela, administratora pomieszczeń lub budynku na montaż urządzeń
abonenckich,
10) nie dokonywania samodzielnych napraw lub modernizacji urządzeń,
11) nierozpowszechniania publicznego programów telewizyjnych. Abonent zobowiązuje się
wykorzystywać te materiały wyłącznie do swego użytku osobistego na terytorium Polski. Zakres
użytku osobistego obejmuje krąg osób pozostających w związku osobistym (pokrewieństwo,
powinowactwo lub stosunek towarzyski).
§ 10
Obowiązki Telkonekt
Telkonekt zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu oraz Cennika,
a w szczególności zobowiązany jest do:
1) zapewnienia świadczenia usług na rzecz Abonenta w zakresie i na warunkach określonych
w Umowie, Regulaminie i Cenniku usług,
2) udostępnienia na żądanie Abonenta informacji technicznych dotyczących parametrów świadczonej
usługi lub innych informacji dotyczących usługi,
3) obsługi serwisowej tj. prowadzenia Biura Obsługi Klienta przyjmującego zgłoszenia awarii i usterek,
usunięcia awarii i usterek powstałych w czasie świadczenia usług z winy Telkonekt, niezwłocznie po
otrzymaniu zawiadomienia od Klienta. Telkonekt zobowiązuje się do:
a) usuwania usterek występujących u pojedynczych Abonentów w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze od daty zgłoszenia; za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8 do 16, o ile Abonent nie umówi
się w innym terminie;
b) usuwania usterek, obejmujących swoim zasięgiem nie mniej niż jeden budynek, w czasie 24
godzin roboczych od momentu zgłoszenia.
Usterka powinna być zgłoszona poprzez Biuro Obsługi Klienta. Abonent powinien zapewnić
pracownikom Telkonekt dostęp do miejsca wystąpienia usterki, chyba że miała ona miejsce poza
jego lokalem lub miejscem kontrolowanym przez Abonenta. Niezapewnienie takiego dostępu
przedłuża odpowiednio terminy, określone powyżej,
4) informowania Abonenta o możliwościach modernizacji lub zwiększenia efektywności usługi
wynikającej z postępu technicznego lub o dalszym rozszerzaniu oferty usług Telkonekt,
5) wykonywania wszelkich czynności dotyczących usługi mając na względzie przede wszystkim
zachowanie ciągłości świadczenia usługi,
6) zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej,
7) monitorowania stale jakości ruchu w Sieci Telkonekt, aby nie dopuszczać do przekraczania jej
pojemności, przepustowości łącz oraz wydajności zastosowanych w niej urządzeń. Działania te nie
mają wpływu na jakość świadczonych usług.
§ 11
Urządzenia
1. W celu wykonania postanowień Umowy Telkonekt umożliwi korzystanie Abonentowi z urządzeń
będących własnością Telkonekt.
2. Abonent zobowiązuje się używać urządzeń zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać
samodzielnie zmian w ich konfiguracji. Abonentowi nie wolno udostępniać urządzeń osobom
trzecim. W takim przypadku Abonent ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za skutki i
efekty takiego udostępnienia.
3. Koszty uszkodzenia lub utraty urządzenia obciążają Abonenta także w przypadku, gdy uszkodzenie
lub utrata powstały jako następstwo nieuprawnionego działania Abonenta, w szczególności poprzez
niewłaściwe korzystanie lub inne przyczynienie się do uszkodzenia lub utraty oraz nie zabezpieczenie
urządzeń abonenckich przed uszkodzeniem, kradzieżą lub dostępem osób nieuprawnionych.
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§ 12
Opłaty za usługi
1. Na opłaty będące należnością za wykonywanie usługi składają się opłaty wynikające z Cennika lub
Umowy.
2. Opłaty za usługi należne zgodnie z Umową lub Cennikiem płatne są na podstawie faktury.
3. Faktury przesyłane są pocztą na adres korespondencyjny Abonenta wskazany w Umowie.
4. Abonent opłaca opłatę aktywacyjną i/lub instalacyjną wraz z opłatą za pierwszy okres rozliczeniowy.
5. Faktura określa wysokość opłat za usługi w okresie rozliczeniowym, za który zostały naliczone.
6. Telkonekt może naliczać w wystawianych fakturach opłaty za usługi zrealizowane w poprzednich
okresach rozliczeniowych, o ile nie były one jeszcze naliczane.
7. Abonent dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy Telkonekt w terminie w nim
wskazany.
8. W przypadku nieuiszczania opłat Telkonekt może przerwać świadczenie danej usługi do czasu
otrzymania płatności za usługę, po upływie terminu wynikającego z wezwania do zapłaty.
Wznowienie świadczenia danej usługi wymaga uregulowania zaległości.
9. Telkonekt po uzyskaniu zgody Abonenta może publikować ekofakturę zawierającą opłaty za usługę
w sposób elektroniczny i doręczać ją Abonentowi poprzez Portal Abonenta lub oprogramowanie
Urządzenia dostępowego.
10. Za opóźnienie w regulowaniu opłat Telkonekt pobiera odsetki ustawowe.
11. Dokonywane przez Abonenta wpłaty będą w pierwszej kolejności zaliczane na poczet odsetek.
12. Odsetki za opóźnienie w regulowaniu opłat wykazywane są w nocie odsetkowej.
13. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpłaty należności na konto bankowe Telkonekt.
14. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat mogą zostać naliczone odsetki ustawowe. Odsetki należą się za
czas opóźnienia, licząc od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zapłaty
należności określony w fakturze.
15. Należność z tytułu nie zapłaconej faktury Telkonekt może pokryć z kaucji, jeśli Abonent wpłaci taką
przy zawarciu Umowy. Na Abonencie ciąży wówczas obowiązek wyrównania kaucji do pierwotnej
wysokości pod rygorem zawieszenia usług.
16. Telkonekt zastrzega sobie prawo zmian Cennika. Telkonekt dostarcza Abonentowi na piśmie treść
każdej zmiany w Cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem
tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika
konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego
wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Na
żądanie Abonenta, Telkonekt dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku drogą
elektroniczną, na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą
podobnego środka porozumiewania się na odległość.
17. W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów
prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika
z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Dostawca Usług podaje do publicznej
wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed
wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy jeśli publikacja aktu prawnego, z którego
wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed
jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
18. Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku,
w najbliższym terminie wypowiedzenia. W razie skorzystania z tego prawa w przypadku braku
akceptacji podwyższenia cen, Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi przyznanej Abonentowi,
z wyjątkiem przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmiany w Cenniku następuje na skutek
zmiany przepisów.
19. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmian w Cenniku wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od
towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, Telkonekt podaje do publicznej
wiadomości informacje o zmianie w Cenniku, terminie ich wprowadzenia wraz ze wskazaniem
miejsca udostępnienia treści zmiany Cennika, o prawie wypowiedzenia Umowy przez Abonenta
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w przypadku braku akceptacji tych zmian, oraz o konieczności zwrotu przyznanej ulgi w przypadku
skorzystania przez Abonenta z prawa do wypowiedzenia Umowy. Telkonekt może podać do
publicznej wiadomości informacje o ww. zmianach z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed
wprowadzeniem tych zmian w życie wyłącznie w przypadku, kiedy publikacja aktu prawnego,
z którego wynika zmiana stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług
telekomunikacyjnych, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed wejściem w życie
zmiany tej stawki.
20. W przypadku zawierania nowej Umowy, a odnoszącej się do nieruchomości lub lokalu, w którym
znajdują się Urządzenia Telkonekt, Telkonekt pobiera opłatę aktywacyjną określoną w aktualnym
Cenniku.
§ 13
Zmiany lokalizacji
Zmiana zakresu świadczonych usług związana z przeniesieniem zakończenia sieci pod inny adres niż
określony w Umowie, następuje na wniosek Abonenta. W tym przypadku Abonent zobowiązany jest do
uiszczenia opłaty instalacyjnej za instalację Zakończenia Sieci, określonej w aktualnym Cenniku.
§ 14
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Abonenta w formie pisemnej do BOK (list, faks: nr 422 807
808, mail: biuro@telkonekt.pl) lub ustnie do protokołu.
2. Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności:
1) niedotrzymania z winy Telkonekt określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usługi,
2) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi,
3) nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi.
3. Reklamacje może być złożona w terminie 12 miesięcy od:
1) ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi
telekomunikacyjnej,
2) od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana,
3) od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia
usługi telekomunikacyjnej.
4. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, pozostawia się bez rozpoznania.
5. Reklamacja powinna zawierać dane Abonenta, numer Umowy, opis przedmiotu reklamacji oraz
okoliczności ją uzasadniające (wysokość kwestionowanej opłaty, określenie niewykonanej lub
nienależycie wykonanej usługi wraz z podaniem okresu, w którym uchybienie miało miejsce), numer
faktury, datę sporządzenia, podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Abonenta, inne
posiadane dokumenty i informacje uzasadniające reklamację.
6. W przypadku gdy reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 5, Telkonekt, o ile uzna, że
jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego
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. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację
pozostawia się bez rozpoznania.
7. Niezależnie od złożenia reklamacji kwota objęta reklamacją jest wymagalna i płatna w terminie
określonym w fakturze. W przypadku uwzględnienia reklamacji, kwestionowana kwota zaliczana jest
w poczet przyszłych należności, chyba że Abonent zażąda pisemnie zwrotu na wskazany rachunek
bankowy Abonenta.
8. Telkonekt w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rozpatrzy reklamację lub powiadomi Abonenta
o jej przyjęciu.
9. W szczególnych przypadkach reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu miesiąca od
dnia jej wniesienia.
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10. Na złożoną reklamację BOK udziela odpowiedzi w formie pisemnej, która winna zawierać treść
rozstrzygnięcia, uzasadnienie faktyczne i prawne, datę i podpis uprawionego pracownika oraz
pouczenie o sposobie odwołania.
11. Telkonekt nie jest obowiązany do ponownego przekazania reklamującemu odpowiedzi na
reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności danej sprawy jednoznacznie wynika, że
odpowiedź na reklamację została doręczona reklamującemu.
§ 15
Ograniczenie świadczenia usług
1. Telkonekt może:
1) przerwać, zawiesić lub ograniczyć świadczenie usług na rzecz Abonenta, jeżeli Abonent opóźnia się
lub pozostaje w zwłoce z płatnością należności za wykonanie usług przez okres dłuższy niż 7 dni, po
uprzednim wezwaniu go do zapłaty (listem poleconym, mailem, telefonicznie), aż do dnia
uiszczenia na rzecz Telkonekt wszystkich zaległych opłat,
2) ograniczyć, przerwać lub zawiesić świadczenie usług, jeżeli Abonent narusza warunki Regulaminu,
Umowy lub Cennika usług albo podejmuje działania utrudniające lub uniemożliwiające świadczenie
usług przez Telkonekt, aż do dnia zaprzestania tych naruszeń,
3) ograniczyć, zawiesić lub przerwać świadczenie usług jeżeli urządzenia Abonenta umożliwiające mu
korzystanie z usług zagrażają sieci lub urządzeniom Telkonekt,
4) ograniczyć, zawiesić lub przerwać świadczenie usług na żądanie organów upoważnionych przez
prawo.
2. W okresie przerwania, zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług przez Telkonekt naliczana jest
opłata należna od Abonenta zgodnie z Umową i Cennikiem.
3. Za ponowne rozpoczęcie świadczenia usługi Abonentowi Telkonekt może zażądać odrębnej opłaty
określonej w Cenniku lub Umowie.
§ 16
Rozwiązanie Umowy
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. W przypadku, gdy Abonent skorzystał z promocji
oferowanej przez Telkonekt warunki rozwiązania Umowy określają postanowienia Regulaminu
promocji.
2. Telkonekt może rozwiązać Umowę z Abonentem w trybie natychmiastowym w przypadku:
1) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków do świadczenia usług przez
Telkonekt, spowodowanych decyzją administracyjną,
2) zmiany przepisów prawa wprowadzonych po dniu rozpoczęcia świadczenia usług
telekomunikacyjnych przez Telkonekt, na podstawie zgłoszenia telekomunikacyjnego zgodnie
z ustawą,
3) niezawinionej przez Telkonekt zmiany warunków świadczenia usług, które uniemożliwiają
w sposób trwały świadczenie usług ze względów technicznych,
4) nie uregulowania w terminie przez Abonenta opłat na rzecz Telkonekt za świadczone usługi,
5) nieuprawnionej cesji,
6) wykorzystywania przez Abonenta łącza i Sieci Telkonekt w sposób zagrażający istotnym interesom
innych Abonentów lub interesom Telkonekt poprzez działania niezgodne z prawem, Umową lub
Regulaminem,
7) rażącego naruszenia Umowy lub Regulaminu przez Abonenta i nie zaprzestania tego naruszenia
w terminie 7 dni od dnia wezwania.
8) ogłoszona zostanie upadłość Abonenta albo zostanie wszczęte względem niego postępowanie
likwidacyjne lub układowe.
3. Abonent może rozwiązać Umowę z Telkonekt w trybie natychmiastowym w przypadku:
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1) rażącego i zawinionego naruszenia Umowy przez Telkonekt i nie zaprzestania tego naruszenia
w terminie 7 dni od dnia wezwania.
2) wystąpienia przerwy w świadczeniu usługi trwającej dłużej niż 7 dni z przyczyn zawinionych przez
Telkonekt,
3) naruszenia tajemnicy telekomunikacyjnej względem Abonenta niezgodnie z ustawą,
4) instalowania przez Telkonekt w celu świadczenia usługi urządzeń nie posiadających homologacji.
4. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej, przy czym
oświadczenie takie powinno zostać przesyłane listem poleconym na wskazany w Umowie adres
drugiej strony. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy winno zawierać podstawę faktyczną i formalną
rozwiązania.
5. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Telkonekt zaprzestaje świadczenia usług na rzecz
Abonenta, odłącza od sieci urządzenia wykorzystywane przez Abonenta na podstawie tej Umowy
oraz w każdym czasie może je zdemontować i zabrać.
6. W przypadku Umów zawieranych na czas określony, rozwiązanie Umowy przez Abonenta lub z winy
Abonenta może nastąpić po wcześniejszym wniesieniu opłaty aktywacyjnej na instalację łącza
w wysokości zniżki promocyjnej jaką otrzymał Abonent oraz ulgi promocyjnej w opłacie abonamentu
jaką Abonent otrzymał, zawierając Umowę promocyjną. Roszczenie nie przysługuje w przypadku
rozwiązania przez Abonenta będącego konsumentem Umowy przed rozpoczęciem świadczenia
usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe.
§ 17
Wygaśnięcie Umowy
Umowa wygasa wskutek:
1) upływu czasu na ile została zawarta o ile abonent złożył stosowne oświadczenie o zamiarze jej nie
kontynuowania,
2) rozwiązania, upadłości lub likwidacji Abonenta lub Telkonekt,
3) śmierci Abonenta.
§ 18
Cesja
Abonent ma prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią
tylko za zgodą Telkonekt wyrażoną na piśmie.
§ 19
Postanowienia szczegółowe dotyczące Internetu
1. Abonent jest zobowiązany:
1) do zainstalowania w Terminalu abonenckim określonej przez Telkonekt karty z portem
umożliwiającym podłączenie do Urządzenia dostępowego,
2) nieudostępniania osobom trzecim danych autoryzacyjnych połączenia bezprzewodowego zawartych
na karcie rejestracji (w przypadku korzystania z Urządzenia dostępowego z portem
bezprzewodowym). W przypadku udostępnienia danych autoryzacyjnych Abonent ponosi całkowitą
i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje będące skutkiem takiego udostępnienia.
2. Telkonekt jest obowiązany dostarczyć Abonentowi wszelkie informacje, niezbędne do
skonfigurowania Terminala abonenckiego.
3. Telkonekt zaleca Abonentowi zainstalowanie w Terminalu abonenckim oprogramowania
antywirusowego i dokonywania okresowej kontroli antywirusowej wszelkich danych, znajdujących
się w pamięci Terminala abonenckiego, jak również kontrolowania pod tym kątem wszelkich danych,
uzyskanych za pomocą sieci Telkonekt lub innych źródeł.
4. Telkonekt ma prawo do odłączenia Urządzenia dostępowego w wyniku wykrycia na Terminalu
abonenckim wirusów lub robaków internetowych, mogących powodować zakłócenia w pracy sieci
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Telkonekt lub użytkowników sieci Telkonekt bądź sieci Internet. Ponowne podłączenie Urządzenia
dostępowego może nastąpić po usunięciu przez Abonenta wirusów lub robaków powodujących
zagrożenie. Odłączenie takie nie może być podstawą do uzyskania obniżki w abonamencie lub
dochodzenia innych roszczeń w stosunku do Telkonekt.
5. Telkonekt może zastosować w swojej sieci urządzenia pozwalające na kolejkowanie ruchu peer-topeer.
§ 20
Postanowienia szczegółowe dotyczące telefonii stacjonarnej i mobilnej
1. Telkonekt w ramach Umowy nadaje Abonentowi telefoniczny numer abonencki wykorzystywany do
połączenia z Abonentami innych sieci telefonicznych w kraju i na świecie. Telkonekt zapewnia
połączenia z numerami alarmowymi i nie wprowadza ograniczeń w kierowaniu połączeń na te
numery. Telkonekt nie gromadzi danych o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego,
z którego wykonywane są Połączenia.
2. Telkonekt dla celów bezpieczeństwa Abonenta blokuje połączenia na numery:
1) o podwyższonej opłacie lub opłacie za połączenie przekraczającej 10 złotych netto za minutę.
Realizacja połączeń na wskazane numery będzie możliwa po ich aktywacji poprzez Infolinię lub
BOK,
2) przez które realizowane są nadużycia telekomunikacyjne, czyli działania zmierzające do
generowania „sztucznego ruchu” w sieci Telkonekt lub w sieciach innych operatorów
telekomunikacyjnych. Przez generowanie sztucznego ruchu rozumiane jest korzystanie z usług
telekomunikacyjnych polegające na ciągłym lub powtarzającym się przekazywaniu sygnałów w
sieci telekomunikacyjnej w celu odniesienia korzyści majątkowej przez Abonenta lub osobę
trzecią, a także ustanawianie, instalowanie jak też wykorzystywanie bramek GSM (tzw. FCT).
3. Telkonekt realizuje prezentację identyfikacji linii wywołującej lub wywoływanej, a także możliwości:
1) dla użytkownika wywołującego – możliwość jednorazowego lub stałego wyeliminowania
prezentacji identyfikacji linii wywołującej u użytkownika wywoływanego podczas wywołania
i połączenia,
2) dla Abonenta wywoływanego – możliwość eliminacji dla połączeń przychodzących prezentacji
identyfikacji linii wywołującej, a jeżeli taka prezentacja jest dostępna przed rozpoczęciem
połączenia przychodzącego, także możliwość blokady połączeń przychodzących od abonenta lub
użytkownika stosującego eliminację prezentacji identyfikacji linii wywołującej,
3) w przypadku przekierowania połączenia - abonentowi wywoływanemu możliwość eliminacji,
prezentacji identyfikacji linii wywoływanej u użytkownika wywołującego,
4) zablokowania automatycznego przekazywania przez osobę trzecią wywołań do
telekomunikacyjnego urządzenia końcowego tego Abonenta.
4. Dla usługi Telefonii Mobilnej Telkonekt oprócz zapewnienia możliwości bieżącej kontroli Bilingu
dostępnej w Portalu Abonenta prześle Abonentowi informacje o wyczerpaniu pakietu transmisji
danych poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu przyznany w ramach Umowy.
5. Dla usługi Telefonii mobilnej Abonent zobowiązuje się do:
a) niezwłocznego telefonicznego poinformowania Telkonekt o zagubieniu, kradzieży, zniszczeniu,
uszkodzeniu lub utracie w inny sposób Karty SIM poprzez zgłoszenie tego faktu na numer
422 807 817. Telkonekt po przyjęciu tej informacji niezwłocznie blokuje Kartę SIM w sposób
uniemożliwiający korzystanie z usługi Telefonii mobilnej,
b) odebrania niezwłocznie, nie później, niż w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia, o którym
mowa w punkcie poprzedzającym, duplikatu karty SIM w celu dalszego korzystania z usługi
Telefonii mobilnej. Wydanie duplikatu Karty SIM następuje na koszt Abonenta.
6. Za opłaty wynikające z używania przez osoby trzecie zagubionej, skradzionej lub utraconej w inny
sposób Karty SIM, do momentu zgłoszenia tego faktu, wyłączną odpowiedzialność ponosi Abonent.
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§ 21
Postanowienia szczegółowe dotyczące TV
1. Telkonekt zobowiązuje się dostarczać do zainstalowanego w Lokalu Zakończenia sieci sygnały
Programów.
2. Abonentowi mogą zostać udostępnione bez dodatkowych opłat dodatkowe Programy
w szczególności w celach testowych lub promocyjnych. Takie udostępnianie lub zaprzestanie
udostępniania takiego Programu nie wymaga uprzedniego powiadomienia o tym Abonenta oraz nie
upoważnia Abonenta do wypowiedzenia Umowy.
3. Telkonekt zastrzega sobie prawo emisji Programów w pełnym paśmie częstotliwości w Sieci. Zmiana
częstotliwości emisji (kanału) Programu nie stanowi zmiany Umowy.
4. Abonent uprawniony jest do korzystania z usługi telewizji kablowej wyłącznie na użytek własny,
w sposób nie łączący się z osiąganiem korzyści majątkowych.
5. Telkonekt może wprowadzić zmiany do zawartości programowej Pakietu, według zasad określonych
w Umowie. Informacja o zmianach przekazywana jest nie później niż na 1 miesiąc przed planowaną
zmianą w formie pisemnej i nie wymaga podpisywania nowej Umowy lub aneksu do niej. W takim
przypadku Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 22
Zmiana Regulaminu
6. Telkonekt zastrzega sobie prawo do zmian postanowień zawartych w Regulaminie. Informacje
o planowanych zmianach postanowień zawartych w Regulaminie przekazywane są przez Telkonekt
w formie pisemnej, nie później niż na 1 miesiąc przed planowaną zmianą. Zmiany postanowień są
równoznaczne z wypowiedzeniem warunków dotychczasowych, z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
7. Jeżeli w okresie wypowiedzenia Abonent oświadczy na piśmie, iż nowych postanowień nie
przyjmuje, Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. W przypadku braku
pisemnego oświadczenia, postanowienia obowiązują strony od dnia następnego po okresie
wypowiedzenia.
§ 23
Ochrona danych osobowych i tajemnica telekomunikacyjna
1. Telkonekt jest administratorem danych osobowych dotyczących Abonenta. Telkonekt przetwarza
dane transmisyjne w zakresie niezbędnym do wykonania usługi telekomunikacyjnej. Przetwarzanie
danych osobowych i transmisyjnych prowadzone będzie w celu świadczenia usług oraz w celu
promocji (marketingu) produktów własnych.
2. Abonent ma prawo wpływu na zakres przetwarzanych danych osobowych i transmisyjnych,
a w szczególności do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
2) sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach promocyjnych (marketingowych) oraz wobec
przekazywania danych innym podmiotom,
3) żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację.
3. Telkonekt podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i integralności sieci, usług oraz przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi usługami.
§ 24
Postanowienia końcowe
1. Abonent, niniejszym wyraża zgodę na przesyłanie na jego adres materiałów promocyjnych
Telkonekt.
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2. Zmiany Umowy oraz wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, o których mowa w Umowie lub
Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową i niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. Nr 7, poz. 34, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.
U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu i Umowy należy wykładać z uwzględnieniem przepisów
powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku niezgodności postanowienia Regulaminu lub
Umowy z przepisem powszechnie obowiązującego prawa lub ich tożsamości z treścią klauzul
wpisanych do Rejestru klauzul niedozwolonych, postanowienia te zgodnie z interesem Konsumenta i
wymogami prawa, w wadliwej części lub całości nie znajdą zastosowania. Telkonekt po powzięciu
wiadomości o takiej niezgodności podejmie działania zmierzające do zmiany wadliwych
postanowień.
5. Ewentualne spory między Telkonekt, a abonentem będącym osobą fizyczną, w pierwszej kolejności
będą rozwiązywane polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez
Prezesa UKE.
6. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwym dla jego rozstrzygnięcia
będzie Sąd siedziby Telkonekt.
7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie danej usługi przez Telkonekt.
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