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Podsumowanie warunków umowy 

 
• W niniejszym podsumowaniu warunków umowy przedstawiono główne elementy oferty, której przedmiotem jest niniejsza 
usługa, zgodnie z wymogami prawa UE (1). 
• Podsumowanie to pomaga porównać różne oferty na daną usługę. 
• Pełne informacje na temat niniejszej usługi znajdują się w innych dokumentach. 

 
Usługa  i urządzenia 

Usługa dostarczania Sieci przeznaczonej do dostarczania programów telewizyjnych o nazwie pakietu TV………………………………………... 
(składający się z kanałów…………..), w tym usługę Przyłączenia, usługę dostarczania programów telewizyjnych, w tym usługę 
Aktywacji wraz z Usługami dodatkowymi…………..,  jak również usługi serwisowe, świadczone na rzecz Abonenta przez 
poszczególnych Dostawców z wykorzystaniem sprzętu udostępnionego przez Dostawców  do używania Abonenta tj. 
nazwa……. ………………….nr seryjny ……………………..., adres MAC………………………………….   
                                                                                         Cena 
Miesięczna cena  za Usługę …………………….pakiet TV …… ……………….złotych brutto, miesięczna cena  za usługę 
dodatkową …………………... Jednorazowa opłata z tytułu instalacji i aktywacji Usługi …….. ………………...złotych brutto. 
 

Czas trwania, przedłużenie i rozwiązanie umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony,  w związku z tym nie podlega przedłużeniu. Każdej ze stron przysługuje prawo do 
rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,  ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego  

następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu,  przy czym Dostawcy  przysługuje 
prawo do rozwiązania umowy z przyczyn określonych w Umowie. Dostawcy oraz Abonent  mogą  rozwiązać umowę ze skutkiem 
natychmiastowym, jeżeli druga strona  pomimo wezwania w dalszym ciągu narusza istotne warunki Umowy. 

 
Funkcje dla użytkowników końcowych z niepełnosprawnościami 

Dostawca  zapewnia w Biurze Obsługi Klienta  wyposażenie umożliwiające obsługę osób z niepełnosprawnością, w tym 
niesłyszących, niemówiących, słabowidzących,   dostępność BOK  dla użytkowników dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem 
narządu ruchu, a ponadto udostępnia w BOK i na stronie internetowej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością, 
informacje o wszystkich oferowanych przez siebie udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnością,  jak również udostępnia 
wszelkie dokumenty składające się na umowę i związane z zawarciem umowy  sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki 
oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej lub na nośniku elektronicznym. 

 

Inne istotne informacje 
Abonentowi będącemu konsumentem, jak również  osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością 
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w 
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - przysługuje  bez podawania przyczyn prawo odstąpienia od  umowy 
zawartej  poza lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy lub na odległość, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni 
od dnia zawarcia umowy, a jeżeli odstąpienie nastąpi po rozpoczęciu przez Dostawcę  (za zgodą Abonenta) świadczenia usług 
wynagrodzenie za okres od  zawarcia umowy do odstąpienia od umowy  będzie naliczone proporcjonalnie do zakresu spełnionego 
świadczenia. Dostawca pozostaje administratorem danych osobowych podawanych w celu zawarcia umowy i świadczenia usług,   
każdy Abonent którego dane osobowe są przetwarzane do zawarcia i realizacji Umowy ma  prawo dostępu do swoich  danych, ich 
sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych,  ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również zgłoszenia skargi do organu 
nadzorczego, a w przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody prawo cofnięcia zgody. 

                                                                                                                                                                        

              Dębica, dn. …………. 

        

……………………………………….. 

podpis  klienta 

(1) Art. 102 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz.U. L 321 z 17.12.2018, s. 36).L 336/278 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2019 
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