
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UM/0000/2016

zawarta w dniu __________ w __________________ pomiędzy: 

Dostawcą Usług: CYFROTEL sp.j z siedzibą w Biłgoraju, ul. „Wira” Bartoszewskiego 11, wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE  Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO  pod  numerem  KRS  0000463531,  oraz  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Telekomunikacyjnych,
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji  Elektronicznej pod numerem 10529, NIP 918-216-18-82,
REGON 061560770,  numer telefonu 731 731 261,  reprezentowanym przez Mariusza Ulidowskiego
oraz 
Abonentem:
w przypadku osoby fizycznej

Imię i nazwisko / Nazwa Firmy [imie_nazwisko]
Adres  zamieszkania  /  Prowadzenia
działalności

[adres_zamieszkania]

Adres korespondencyjny (o ile jest inny niż
adres zamieszkania)

[adres_korespondencyjny]

PESEL / NIP [pesel nip]
Seria i numer dowodu osobistego [seria_nr_dow_osobistego]
Adres e-mail* [email_klienta]
Telefon kontaktowy* [tel_klienta]
Adres  miejsca  świadczenia
usługi/zakończenia sieci

[adres_uslugi]

Numer przydzielony Abonentowi [id_klienta]
PIN do www.bok.cyfrotel.pl [pin_lms]
* dane nieobowiązkowe 

1. Na podstawie Umowy Abonenckiej Dostawca Usług zobowiązuje do świadczenia na rzecz Abonenta Usług:
Nazwa Usługi (Pakiet taryfowy) Promocja

Internet [nazwa_pakietu_internet]

Telewizja [nawa_pakietu_telewizja]

Telefon [nazwa_pkietu_telefon]

2. Z  tytuł  świadczenia  Usługi  Dostawcy  Usług  przysługuje  Opłata  Abonamentowa  w  wysokości
[abonament] miesięcznie. W związku z zawarciem Umowy Abonenckiej Abonentowi udzielono Ulgi w
wysokości [abonament_ulga].

3. Z tytuł uruchomienia świadczenia Usługi Dostawcy Usług przysługuje Opłat aktywacyjna. W związku z
zawarciem  Umowy  Abonenckiej  Abonentowi  udzielono  Ulgi  określonej  Regulaminem  Promocji
„[promocja]”  w wysokości [ulga_aktywacja]. Jednorazowa opłata z tytułu Opłaty Aktywacyjnej wynosi
[aktywacja].

4. Umowa Abonencka zawierana jest na czas określony [umowa_czas] miesięcy.
5. W przypadku korzystania z Usługi Telefonicznej Abonentowi zostaje przydzielony zostaje następujący

numer[nr_tel_uslugi].
6. Łączna wysokość ulg, przyznanych na mocy niniejszej umowy,  w całym okresie jej obowiązywania

wynosi[ulga_calosc].
7. Wszelkie  zobowiązania  finansowe  wobec  Cyfrotel  należy  regulować  na  rachunek  bankowy:

Cyfrotel  Spółka  Jawna,  ulica  „Wira”  Bartoszewskiego  11,  23-400  Biłgoraj.
nr rachunku   mBank [konto]



§ 1

1. Dostawca Usług zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Abonenta Usługi w zakresie i na warunkach
określonych  w  Umowie  Abonenckiej,  Regulaminie  świadczenia  publicznie  dostępnych  usług
telekomunikacyjnych (zwanym dalej „Regulaminem”) oraz Cenniku usług (zwanym dalej „Cennikiem”).
W przypadku wprowadzenia przez Dostawcę Usług dodatkowych regulaminów dotyczących świadczonych
Usług, w tym związanych z akcjami promocyjnymi, z których korzysta Abonent, Usługi świadczone są
uwzględnieniem postanowień ww. regulaminów.

2. Regulamin zawiera postanowienia dotyczące w szczególności:

1) sposobu składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje Usługi;

2)  sposobów dokonywania płatności; 

3) Okresu Rozliczeniowego; 

4) ograniczeń  w zakresie  korzystania  z  udostępnionych  Abonentowi  przez  Dostawcę  Usług  Urządzeń
Końcowych,

5) danych dotyczących funkcjonalności Usługi obejmujących informacje czy zapewniane są połączenia z
numerami  alarmowymi,  czy gromadzone  są  dane  o lokalizacji   Urządzenia  Końcowego,  z  którego
wykonywane  jest  połączenie, o  wszelkich  ograniczeniach  w  kierowaniu  połączeń  do  numerów
alarmowych, o wszelkich ograniczeniach w dostępie lub korzystaniu z Usług i aplikacji, o procedurach
wprowadzonych  przez  Dostawcę  Usług  w celu  pomiaru  i  organizacji  ruchu  w sieci,  aby  zapobiec
osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, wraz z informacją o ich wpływie na jakość Usług, o
działaniach, jakie Dostawca Usług jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia
bezpieczeństwa lub integralności sieci i Usług; 

6) danych  dotyczących  jakości  Usług,  w  szczególności  minimalnych  oferowanych  poziomach  jakości
Usług, w tym czasu wstępnego przyłączenia, a także innych parametrów jakości usług, jeżeli zostały
określone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; 

7) sposobów  informowania  Abonenta  o  wyczerpaniu  pakietu  transmisji  danych  w  przypadku  usługi
dostępu  do  sieci  Internet  świadczonej  w  ruchomej  publicznej  sieci  telekomunikacyjnej  oraz o
możliwości bieżącej kontroli stanu takiego pakietu przez Abonenta; 

8) zakresu usług serwisowych oraz sposobów kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą; 

9) zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Abonenckiej,
wysokości odszkodowania oraz zasad i terminów jego wypłaty, w szczególności w przypadku gdy nie
został osiągnięty określony w Umowie Abonenckiej poziom jakości świadczonej Usługi; 

10) zasad, trybu i terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji; 

11) informacji o polubownych sposobach rozwiązywania sporów; 

12)  sposobu uzyskania informacji o aktualnym Cenniku oraz kosztach usług serwisowych; 

13) zasad  umieszczenia  danych  Abonenta  w  spisie  abonentów  w  przypadku  umowy  dotyczącej
świadczenia usług głosowych;

14) sposobu przekazywania Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w
tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych; 

15) wszelkich  opłat  należne  w  momencie  rozwiązania  umowy,  w  tym  warunków  zwrotu  Urządzeń
Końcowych ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić. 

3. Pojęcia  użyte  w Umowie  Abonenckiej  mają znaczenie nadane  przez  Regulamin,  o  ile  nie zastrzeżono
inaczej.

4. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w Umowie Abonenckiej.
W razie sprzeczności postanowień Regulaminu i Umowy Abonenckiej, stosuje się postanowienia Umowy
Abonenckiej.

§ 2

1. W przypadku Usługi Internetowej elementami składającymi się na Opłatę Abonamentową są: 



a)  stały  dostęp  do  sieci  telekomunikacyjnej  Dostawcy  Usług  przez  okres  obowiązywania  Umowy
Abonenckiej, 
b)  możliwość  nieprzerwanego,  przez  okres  obowiązywania  Umowy,  korzystania  z  usług,  wedle
parametrów przypisanych do danej taryfy, wybranej przez Abonenta, 
c) usługę serwisową, w tym usuwanie usterek i awarii, z wyłączeniem nieuzasadnionych wezwań Abonenta
oraz  usług przekraczających  ramy bezpłatnego serwisu,  określonych  w Regulaminie świadczenia  usług
oraz Cenniku

2. W przypadku Usługi Telewizyjnej elementami składającymi się na Opłatę Abonamentową są: 
a)  stały  dostęp  do  oferty  programowej  według  wybranego  pakietu  programów  i  usług  przez  okres
obowiązywania Umowy Abonenckiej, 
b) możliwość nieprzerwanego, przez okres obowiązywania Umowy, korzystania z usług, wedle parametrów
przypisanych do danej taryfy, wybranej przez Abonenta, 
c) usługę serwisową, w tym usuwanie usterek i awarii, z wyłączeniem nieuzasadnionych wezwań Abonenta
oraz usług przekraczających ramy bezpłatnego serwisu, określonych w Regulaminie świadczenia usług oraz
Cenniku

3. W przypadku Usługi Telefonicznej elementami składającymi się na Opłatę Abonamentową są: 
a) stały dostęp do sieci telefonicznej Dostawcy usług przez okres obowiązywania Umowy Abonenckiej, 
b) możliwość nieprzerwanego, przez okres obowiązywania Umowy, korzystania z usług, wedle parametrów
przypisanych do danej taryfy, wybranej przez Abonenta, 
c) usługę serwisową, w tym usuwanie usterek i awarii, z wyłączeniem nieuzasadnionych wezwań Abonenta
oraz usług przekraczających ramy bezpłatnego serwisu, określonych w Regulaminie świadczenia usług oraz
Cenniku. 

4.  Cennik świadczonych  usług,  zawierający  koszty usług serwisowych,  znajduje  się  na stronie internetowej
Dostawcy Usług  oraz  w jego  siedzibie.  Wszystkie  ceny podane w cennikach  są  cenami  brutto  i  zawierają
podatek VAT w obowiązującej aktualnie stawce.  

§ 3

1. Przyłączenie  do  Sieci  lub  rozpoczęcie  świadczenia  Usług  przez  Dostawcę  Usług  nastąpi  do  dnia
[data_aktywacji].

2. W przypadku Umowy Abonenckiej zawartej na warunkach promocyjnych, czas określony, na który została
ona zawarta, jest minimalnym okresem wymaganym do skorzystania z tych warunków.

§ 4
1. Zmiany Umowy Abonenckiej dokonywane są na piśmie, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Dostawca  Usług  umożliwia  Abonentowi  zmianę  warunków  Umowy Abonenckiej  za  pomocą  środków

porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, przy użyciu poczty elektronicznej lub automatycznego
systemu obsługi Abonenta.

3. Zmiana Umowy Abonenckiej w trybie, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć świadczonych Usług ze
wskazaniem  elementów  składających  się  na  Opłatę  Abonamentową,   okresu,  na  jaki  została  zawarta
Umowa Abonencka, w tym minimalnego okres wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych,
pakietu taryfowego,  jeżeli na świadczone usługi  obowiązują różne pakiety taryfowe,  sposobu składania
zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi, jak również sposobów dokonywania płatności,
pod  warunkiem,  że  Dostawca  Usług  dopuszcza  dokonanie  proponowanej  przez  Abonenta  zmiany  za
pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zmian Umowy Abonenckiej, które mogą być dokonywane za
pomocą środków porozumiewania się na odległość dostępne są na stronie internetowej Dostawcy Usług
www.cyfrotel.pl.

5. Dostawca  Usług  potwierdzi  Abonentowi  fakt  złożenia  oświadczenia  o  zmianie  warunków  Umowy
Abonenckiej oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian w terminie ustalonym z Abonentem, ale nie
później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany.

6. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 5 Dostawca Usług dostarcza drogą elektroniczną na wskazany przez
Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na
odległość. Potwierdzenie powinno zawierać: 
1)  treść zmiany warunków Umowy Abonenckiej dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na

odległość lub w przypadku, gdy treść zmiany ze względu na jej objętość utrudniać będzie Abonentowi
zapoznanie się z nią - odesłanie do miejsca na stronie internetowej Dostawcy Usług, gdzie Abonent
może się z nią zapoznać,



2) informację o złożeniu przez Abonenta oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej oraz jej
zakresie i terminie wprowadzenia tych zmian

7. W przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia, w sposób określony w ust. 6 lub na żądanie
Abonenta Dostawca usług  dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej.

8. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej,  bez
podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni (gdy Abonent jest
Konsumentem-  w  terminie  14  dni)  od  dnia  otrzymania  potwierdzenia.  Do  zachowania  tego  terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

9.  Abonentowi nie przysługuje jednak prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, jeżeli
Dostawca Usług, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie Usług zgodnie ze zmienionymi warunkami
Umowy Abonenckiej.

10.  W razie  braku  potwierdzenia  Abonentowi  faktu  złożenia  oświadczenia  o  zmianie  warunków Umowy
Abonenckiej oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 5, termin, w którym
Abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, wynosi trzy miesiące (gdy
Abonent jest Konsumentem- 12 miesięcy) i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie warunków
umowy. Jeżeli jednak Abonent po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega
skróceniu do 10 dni (gdy Abonent jest Konsumentem- do 14 dni) od dnia otrzymania tego potwierdzenia. 

§ 5

1. Dostawca Usług może zaproponować Abonentowi zmianę warunków Umowy Abonenckiej.
2. Dostawca Usług może zaproponować Abonentowi zmianę postanowień Regulaminu, o których mowa w§ 1

ust. 2 pkt 1)-15).
3. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Dostawca Usług  doręcza Abonentowi na piśmie treść każdej

proponowanej zmiany warunków umowy, w tym określonych w Regulaminie, chyba że Abonent złożył
żądanie   dostarczenia  tych  informacji  drogą  elektroniczną  na wskazany przez  niego  w tym celu  adres
poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.

4. W wypadku, o którym mowa w ust. 2, Dostawca usług podaje dodatkowo treść proponowanych zmian do
publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej pod adresem www.cyfrotel.pl.

5. Treść proponowanych zmian powinna być doręczona Abonentowi i podana do publicznej wiadomości z
wyprzedzeniem  co  najmniej  jednego  miesiąca  przed  wprowadzeniem  tych  zmian  w  życie,  chyba  że
przepisy prawa przewidują możliwość krótszego wyprzedzenia.

6. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian Abonentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia
Umowy  Abonenckiej  z  zachowaniem  30-dniowego  okresu  wypowiedzenia.  Oświadczenie  o
wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej powinno zostać złożone na piśmie w siedzibie Dostawcy Usług nie
później niż do dnia wejścia proponowanych zmian w życie.

7. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy Abonenckiej Dostawcy Usług nie przysługuje zwrot
Ulgi,  chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa,   z
usunięcia  niedozwolonych  postanowień  umownych  lub  też  z  decyzji  Prezesa  Urzędu  Komunikacji
Elektronicznej.

8. W przypadku propozycji  zmiany postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 2, gdy zmiana taka
wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usług powoduje dodanie nowej
Usługi lub wynika z decyzji  Prezesa Urzędu Komunikacji  Elektronicznej Dostawca Usług podaje treść
proponowanych zmian jedynie do wiadomości publicznej na swojej Stronie www.cyfrotel.pl

9. Dostawca  Usług  niezwłocznie  poinformuje  Abonenta  na  piśmie  o  zmianie  nazwy  (firmy),  adresu  lub
siedziby, chyba ze Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji drogą elektroniczną na wskazany
przez  Abonenta  w  tym  celu  adres  e-mail  albo  za  pomocą  podobnego  środka  porozumiewania  się  na
odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy Abonenckiej.

10. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków Umowy Abonenckiej,  postanowień Regulaminu, o
których mowa w ust. 2  lub Cennika wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług
stosowanej  dla  Usług,  Dostawca  Usług  podaje  jedynie  do  wiadomości  publicznej  na  swojej  stronie
internetowej pod adresem www.cyfrotel.pl informacje o:
1) zmianie warunków  Umowy Abonenckiej,  postanowień Regulaminu,  o  których  mowa w ust.  2   lub

Cennika, terminie ich wprowadzenia,  wraz ze wskazaniem miejsca udostępnienia treści  zmiany lub
warunków Umowy Abonenckiej, Regulaminu lub Cennika uwzględniających tę zmianę,

2)  prawie  wypowiedzenia  Umowy Abonenckiej  przez  Abonenta  w  przypadku  braku  akceptacji  tych
zmian; 

http://www.cyfrotel.pl/
http://www.cyfrotel.pl/


3) konieczności  zwrotu  Ulgi  w  przypadku  skorzystania  przez  Abonenta  z  prawa  do  wypowiedzenia
Umowy Abonenckiej. 

11. Tryb i warunki zmiany Umowy Abonenckiej mogą być inne niż wskazane powyżej, jeżeli nastąpi to w
ramach obowiązujących przepisów za pisemnym porozumieniem stron.

§ 6
Umowa Abonencka zawarta na czas określony, ulega przedłużeniu na czas niekreślony, o ile Abonent w terminie
30 dni przed końcem okresu jej obowiązywania nie złoży na piśmie oświadczenia, że nie zamierza korzystać z
usług Dostawcy Usług.  W przypadku gdy Abonent  nie złoży  wyżej  wymienionego oświadczenia i  umowa
ulegnie przedłużeniu na czas nieokreślony, usługa będzie świadczona na zasadach standardowych umów na czas
nieokreślony, obowiązujących u Dostawcy Usług w dniu przedłużenia Umowy, z wyłączeniem obowiązujących
w tym dniu promocji i ulg.

§ 7

1. Każda  ze  stron  Umowy  Abonenckiej  może  rozwiązać  ją  na  piśmie  za  30-dniowym  okresem
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego.

2. Do  dnia  upływu  okresu  wypowiedzenia  Umowa  Abonencka  świadczona  jest  na  dotychczasowych
zasadach.

3. Dostawca  Usług  jest   uprawniony  do  rozwiązania  Umowy  Abonenckiej  na  piśmie  ze  skutkiem
natychmiastowym, w przypadku gdy Abonent:
1) opóźnia się z zapłatą jakichkolwiek należności określonych w Umowie Abonenckiej, Regulaminie lub

Cenniku i nie uiszcza ich pomimo uprzedniego wezwania go do zapłaty,
2) świadczy  w  oparciu  o  Usługę  lub  Sieć,  odpłatnie  lub  nieodpłatnie  jakiekolwiek  usługi

telekomunikacyjne innym podmiotom, chyba że uzyskał na to zgodę Dostawcy Usług wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.

3) używa Sprzętu w sposób niezgodny z Umową Abonencką lub Regulaminem, a w szczególności naraża
go na zniszczenie lub udostępnia osobom trzecim,

4) posługuje się lub podłącza do Sieci Urządzenie Końcowe nie autoryzowane przez Dostawcę Usług,
chyba że uprawnienie do posługiwania się nim wynika z obowiązujących przepisów prawa,

5) dokonuje jakichkolwiek czynności zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Sieci lub korzystanie z
Usług i nie zaprzestaje ich pomimo pisemnego wezwania go przez Dostawcę Usług,

6) dokonuje jakichkolwiek modyfikacji Sieci, w tym jej rozbudowy,
7) zmienia  lub  udostępnia  osobom  trzecim  przydzielony  mu  numer  IP  lub  login  i  hasło  służące  do

uzyskania dostępu do Sieci,
8) dokonuje  czynności  mających  na  celu  uzyskanie  nieautoryzowanego  dostępu  do  systemów

komputerowych  lub  urządzeń  innych  podmiotów,  w  szczególności  poprzez  obchodzenie  lub
przełamanie zabezpieczeń,

9) narusza prawa własności intelektualnej innych podmiotów,
10) rozpowszechnia  treści  naruszające  obowiązujące  przepisy  prawa,  w  szczególności  o

charakterze pornograficznym, rasistowskim, naruszające dobra osobiste innych podmiotów, itp.,
11) dokonuje za pośrednictwem Sieci lub Usług jakichkolwiek innych czynności  sprzecznych z

obowiązującym prawem lub na szkodę Dostawcy Usług bądź podmiotów trzecich, 
12) uniemożliwia Dostawcy Usług dostęp do Sprzętu ( w tym znajdującego się w Lokalu), celem

jego wymiany, naprawy, dokonania pomiarów lub też usunięcia awarii,
13) utracił tytuł prawny do Lokalu.

4. W przypadku,  gdy zawarcie Umowy Abonenckiej  na czas określony,  związane było z Ulgą przyznaną
Abonentowi,  w przypadku jednostronnego rozwiązania tej umowy przez Abonenta lub przez Dostawcę
Usług  z  winy  Abonenta  przed  upływem  terminu,  na  jaki  umowa  została  zawarta,  Dostawy  Usług
przysługuje  odszkodowanie  w wysokości  wartości  Ulgi  pomniejszonej  o  proporcjonalną  jej  wartość za
okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.

5. Odszkodowanie nie przysługuje Dostawcy Usług w przypadku, gdy:
1) Abonent będący konsumentem rozwiązuje Umowę abonencką przed rozpoczęciem świadczenia Usług,

chyba że przedmiotem Ulgi jest Urządzenie końcowe,
2) Umowa abonencka jest rozwiązywana po upływie czasu określonego, na jaki została zawarta.



6. Abonent żądając przy zmianie Dostawcy Usług przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci
operatora na obszarze geograficznym – w przypadku numerów geograficznych lub terenie całego kraju – w
przypadku  numerów  niegeograficznych,  uprawniony  jest  do  rozwiązania  Umowy  Abonenckiej  bez
zachowania terminu wypowiedzenia, określonego w ust. 1. W takim przypadku Abonent jest obowiązany
do  uiszczenia  Dostawcy  Usług  opłaty  w  wysokości  Opłaty  Abonamentowej   za  jeden  Okres
Rozliczeniowy,  powiększonej  o  roszczenie  związane  z  Ulgą  obliczoną  proporcjonalnie  do  czasu
pozostającego do zakończenia trwania umowy.

7. Abonent uprawniony jest do złożenia wniosku o przeniesienia świadczenia Usługi do nowej lokalizacji. W
przypadku  braku  zgody  Dostawcy  Usług,  w  szczególności  z  powodu  braku  możliwości  technicznych
świadczenia Usługi w nowej lokalizacji, Abonent rozwiązujący z powyższej przyczyny Umowę Abonencką
zawartą na czas określony i związaną z udzieleniem Ulgi, zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania na
zasadach określonych w ust. 4. 

Oświadczenia Abonenta
Przed zawarciem Umowy Abonenckiej otrzymałem(-am) Regulamin i Cennik  Tak  Nie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie w związku ze świadczoną Usługą mojego adresu e-mail
oraz numeru telefonu wskazanych w Umowie Abonenckiej 

 Tak  Nie

Proszę o dostarczanie wyłącznie na mój adres e-mail wskazany w Umowie Abonenckiej
proponowane przez Dostawcę Usług zmiany warunków Umowy Abonenckiej, postanowień
Regulaminu, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1)-15) oraz zmian Cennika, jak również
informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby Dostawcy usług 

 Tak  Nie

Proszę o dostarczanie wyłącznie:
- na mój adres e-mail wskazany w Umowie Abonenckiej
-na piśmie, na adres wskazany w Umowie Abonenckiej,
 potwierdzeń złożenia przeze mnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość
oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej 

 Tak  Nie
 Tak  Nie

Wyrażam  zgodę  na  posłużenie  się  przez  Dostawcę  Usług  automatycznym  systemem
wywołującym do celów marketingu bezpośredniego

 Tak  Nie

W przypadku świadczenia Usługi Telefonicznej wyrażam zgodę  nazamieszczenie w spisie
abonentów moich danych obejmujących numer Abonenta, nazwisko i imiona oraz nazwę
miejscowości i ulicy w moim miejscu zamieszkania

 Tak  Nie

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  transmisyjnych  obejmujących  rodzaj  i  czas
połączenia, jego początek i koniec, dane o jakości połączenia oraz pojemności w zakresie i
przez czas niezbędny dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych lub świadczenia
usług o wartości wzbogaconej przez Dostawcę Usług

 Tak  Nie

Wyrażam  zgodę  na  posłużenie  się  przez  Dostawcę  Usług  telefonem  oraz  pocztą
elektroniczną (o numerze i adresie wskazanym w Umowie abonenckiej), w celu złożenia
propozycji zawarcia umowy oraz przesyłania informacji

 Tak  Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę Usług moich danych osobowych dla
celów marketingowych  produktów i  usług Dostawcy po zakończeniu realizacji  Umowy
Abonenckiej

 Tak  Nie

Wyrażam zgodę na przesyłanie w formie elektronicznej faktur za Usługi na adres e-mail
wskazany w Umowie Abonenckiej

 Tak  Nie

Powierzony mi przez Dostawcę Usług Sprzęt jest sprawny, a Instalacja została wykonana
prawidłowo

 Tak  Nie

Podpis Przedstawiciela Dostawcy Usług Podpis Abonenta





ZGODA NA WYKONANIE INSTALACJI
W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Ja, niżej podpisany(-a):

Imię i nazwisko [imie_nazwisko]
Adres zamieszkania [adres_zamieszkania]
PESEL [pesel]
Seria i numer dowodu osobistego [seria_nr_dow_osobistego]
Adres e-mail [email_klienta]
Telefon kontaktowy [tel_klienta]
oświadczam, że przysługuje mi prawo własności/użytkowania wieczystego/spółdzielcze 

własnościowe/spółdzielcze użytkowe1 do lokalu/budynku/gruntu2 położonego (adres nieruchomości):

oraz że wyrażam zgodę na dokonanie w obrębie ww. nieruchomości przez (dane Dostawcy Usług):

CYFROTEL Sp. J. z siedzibą w Biłgoraju, „Wira” Bartoszewskiego 11, (wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z 
SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod 
numerem KRS 0000463531, kapitał zakładowy 5000,00 ZŁ), NIP 918-216-18-82, REGON 061560770,instalacji sieci 
telekomunikacyjnej (w tym wywiercenie otworów, poprowadzenie przewodów, itp. w obrębie ww. 
nieruchomości), jak również instalację wszelkiego sprzętu i urządzeń wymaganych do świadczenia usługi:

Internet

Internet-upload

Telefon

na podstawie Umowy Abonenckiej zawartej z zamawiającym ww. usługę.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych powyżej przez 
CYFROTEL sp. j. w zakresie niezbędnym do instalacji sieci telekomunikacyjnej oraz sprzętu i urządzeń w mojej
nieruchomości

Przyjmuję do wiadomości, że:

 Administratorem Danych osobowych jest Cyfrotel sp. j. z siedzibą w Biłgoraju,
 dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  zakresie  niezbędnym  do  instalacji  sieci  telekomunikacyjnej  oraz

sprzętu i urządzeń w obrębie nieruchomości,
 podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo wglądu do własnych danych

osobowych i ich poprawiania,
 w  zakresie  określonym  w  przepisach  prawa  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  i  udostępniane

uprawnionym osobom, organom lub sądom.

Data i podpis

1 Niepotrzebne skreślić

2 Niepotrzebne skreślić


