Szanowny Abonencie,
„Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy” spółka jawna z siedzibą w Dębicy przy ul. Strażackiej 24,
NIP: 872-234-20-33, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000324741, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, uprzejmie informuje,
że w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z 11
grudnia 2018od dnia 15 maja 2019r. wejdą w życie zmiany w przepisach Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. wprowadzające
regulacje w zasadach rozliczania wewnątrzunijnych połączeń międzynarodowych.
Ich konsekwencją będzie wprowadzenie regulowanych stawek dla konsumentów za
międzynarodowe połączenia głosowe inicjowane w krajowej sieci telefonii stacjonarnej na
numery stacjonarnych lub komórkowych sieci w pozostałych państwach członkowskich Unii
Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, które nie mogą przekraczać 0,19 EUR netto
za minutę rozmowy, a więc od 15 maja 2019r. wyniosą nie więcej niż 1 zł brutto (0,81 zł
netto) za minutę połączenia głosowego.
Wobec powyższego zmianie ulegają postanowienia Szczegółowego Cennika Połączeń
będącego załącznikiem Regulaminu Świadczenia Usługi Stacjonarnej Telefonii Cyfrowej w
Sieci Cheeloo do Umów Usługi Stacjonarnej Telefonii Cyfrowej w Sieci Cheelooza
połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych i sieci komórkowych do krajów Unii
Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, gdy dotychczasowa jej wielkość
przekraczała 1 zł brutto za minutę. Treść zmienionego Cennika znajduje się poniżej. Po
zmianie, takie połączenie będzie naliczane zgodnie z wysokością stawki w zmienionym
cenniku szczegółowym, jednakże za połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych lub
za połączenia międzynarodowe do sieci komórkowych do krajów Unii Europejskiej, Islandii,
Liechtensteinu i Norwegii opłata nie będzie wyższa niż 1 zł brutto za minutę połączenia.
Jednocześnie informujemy, że Abonent do dnia wejścia w życie proponowanych zmian ma
prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi stacjonarnej telefonii cyfrowej w sieci
Cheeloo w przypadku braku akceptacji zmian. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w
powyższym terminie oznacza akceptację proponowanych zmian. W przypadku
wypowiedzenia umowy o usługi stacjonarnej telefonii cyfrowej w sieci Cheeloo związanej z
ulgą przyznaną Abonentowi, Operator uprawniony będzie do żądania zwrotu przyznanych
ulg na zasadach określonych w umowie ze względu na fakt, że wyżej proponowane zmiany
wynikają ze zmiany przepisów prawa.
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