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§2 
1) Definicje pojęć określone Regulaminem lub odpowiednimi 
regulaminami Promocji, których uczestnikiem jest Abonent,  mają 
zastosowanie w niniejszej Umowie, chyba że Strony wyraźnie postanowiły 
inaczej. 
2) Na mocy niniejszej Umowy Dostawca usług zobowiązuje się do 
świadczenia Usług na rzecz Abonenta. W przypadku Umowy na warunkach 
promocyjnych (przyznaniem Abonentowi ulg)- warunkiem skorzystania z 
ulg jest obowiązywanie Umowy przez okres na jaki została zawarta.  
3) Usługi będą świadczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 
Regulaminu, odpowiednich regulaminów Promocji, których uczestnikiem 
jest Abonent oraz Cennika. 
4) W przypadku kolizji postanowień niniejszej Umowy z postanowieniami 
innych dokumentów, o których mowa powyżej pierwszeństwo mają 
postanowienia Umowy.  
5) W przypadku, kiedy w dniu zawarcia Umowy na czas określony 
Abonent korzysta z usług na podstawie innej umowy z Dostawcą usług 
umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą podpisania niniejszej Umowy, chyba 
że Strony wyraźnie postanowią inaczej. 
6) Wykonanie Zakończenia Sieci i podłączenie Abonenta do sieci 
Dostawcy usług nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od podpisania 
Umowy, w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony Umowy. 
Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od 
dnia wykonania przyłączenia do sieci Dostawcy usług.  
 

§3 
1) Dostawca usług świadczy Usługi z zachowaniem wskaźników jakości 
określonych przepisami prawa lub w stosownych decyzjach Prezesa UKE. 
2) W ramach obsługi serwisowej Dostawca usług zapewnia Abonentowi: 
a) okresowe przeglądy stanu technicznego pracy Sieci i Zakończenia 
Sieci oraz sprawdzanie ich parametrów poprzez bieżące i cykliczne ich 
pomiary i eliminowanie zakłóceń, 
b) usuwanie Usterek i Awarii, 
c) możliwość obsługi poprzez BOK oraz korzystania z Konta EBOK, 
d) uzyskiwanie informacji o Usługach, 
e) pomoc w wyborze odpowiadających wymogom Abonenta parametrów 
Usług i Pakietów Usług, 
f) bezpłatną pomoc techniczną przy pierwszym konfigurowaniu 
Urządzenia końcowego w stopniu niezbędnym do prawidłowego 
korzystania z Usług Telefonii Stacjonarnej. 

§4 
1) Szczegółowe parametry Usług, związane z nimi opłaty oraz zasady ich 
naliczania określa Cennik. 
2) Rozpoczęcie naliczania opłat następuje począwszy od dnia 
rozpoczęcia świadczenia Usług. 
3) Opłata abonamentowa obejmuje: 

a. stały dostęp do Sieci i sieci Internet, 
b. korzystanie przez Abonenta z Usług przypisanych w Cenniku do 

danej opłaty abonamentowej, 
c. obsługę serwisową Abonenta, z wyłączeniem obsługi 

nieuzasadnionych wezwań serwisu oraz usług serwisowych 
urządzeń innych niż należących do Dostawy usług lub urządzeń 
Dostawcy usług uszkodzonych z winy Abonenta.   

§5 
1) Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy z 
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na 
koniec Okresu Rozliczeniowego, a w przypadku zastosowania w Umowie 
Okresu Rozliczeniowego dłuższego niż miesiąc, ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy 
wymaga zachowania formy pisemnej. 
2) W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub 
przez Dostawcę usług z winy Abonenta przed upływem terminu ustalonego 
w Umowie, której zawarcie wiązało się z ulgą przyznaną Abonentowi, 
Abonent obowiązany jest do zapłaty na rzecz Dostawcy usług kary 
umownej w wysokości równej wartości ulgi przyznanej Abonentowi 
pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia 
Umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku 
rozwiązania przez konsumenta Umowy przed rozpoczęciem świadczenia 
Usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie 
końcowe.   
3) Umowa wygasa wskutek: 

a) upływu czasu, na który została zawarta, z zastrzeżeniem 
postanowień § 27 ust. 1 Regulaminu, 
b) śmierci Abonenta, 
c) wykreślenia Abonenta niebędącego Konsumentem z właściwego 
rejestru lub ewidencji, 
d) braku wpłacenia przez Abonenta Kaucji, o której mowa w § 6 ust. 4 
Regulaminu i punkcie 12 Postanowień szczegółowych Umowy, 
e) braku możliwości dokonania Instalacji (w tym także z powodu braku 
warunków technicznych) w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. w 
przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 10 Regulaminu. 
4) Jeżeli Abonent przynajmniej na jeden dzień przed końcem okresu 
obowiązywania Umowy zawartej na czas określony nie złoży Dostawcy 
usług pisemnego oświadczenia o braku zamiaru kontynuowania Umowy 
to Umowa przekształca się w Umowę zawartą na czas nieokreślony. 
 

§6 
1) Reklamacje mogą być składane z tytułu: 
a) niedotrzymania, z winy Dostawcy usług, wyznaczonego terminu 
zawarcia Umowy, 
b) niedotrzymania, z winy Dostawcy usług, określonego w Umowie 
terminu rozpoczęcia świadczenia Usług,  
c) niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, 
d) nieprawidłowego rozliczenia opłat z tytułu świadczonych Usług. 
2) Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty 
należności Dostawcy usług. 
3) Reklamacje mogą być składane do BOK pisemnie, telefonicznie lub 
ustnie do protokołu, a także przy wykorzystaniu innych środków 
porozumiewania się na odległość, o ile nie stoją temu na przeszkodzie 
możliwości techniczne. 
4) Przyjęcie reklamacji złożonej pisemnie, telefonicznie lub przy 
wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość wymaga 
potwierdzenia przez Dostawcę usług w formie pisemnej w terminie 14 dni 
od dnia jej złożenia, z wyjątkiem przypadku udzielenia odpowiedzi w tym 
terminie. 
5) W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu 
bezpośrednio w BOK, upoważniona osoba obowiązana jest niezwłocznie 
potwierdzić przyjęcie reklamacji w formie pisemnej. 
6) Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego 
dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w 
świadczeniu Usług lub od dnia, w którym Usługi zostały nienależycie 
wykonane lub miały być wykonane lub od dnia wystawienia faktury VAT 
zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia 
Usług. 
7) Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, 
pozostawia się bez rozpoznania, o czym Dostawca usług niezwłocznie 
powiadamia reklamującego. 
8) Reklamacja powinna zawierać: 
a) imię i nazwisko / nazwę oraz adres zamieszkania /siedziby 
zgłaszającego reklamację, 
b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego Okresu 
Rozliczeniowego, 
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację; 
d) adres Lokalu, 
e) przydzielony Abonentowi Login, 
f) datę złożenia zamówienia o zawarcie Umowy – w przypadku 
reklamacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1), 
g) datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia 
świadczenia Usług – w przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 1 pkt 
2), 
h) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku 
żądania ich wypłaty, 
i) numer konta bankowego zgłaszającego reklamację lub adres 
właściwy do wypłaty kwoty, o której mowa w § 32 ust. 1 lub wniosek o jej 
zaliczenie na poczet przyszłych opłat,  
j) podpis zgłaszającego reklamację – w przypadku reklamacji złożonej 
w formie pisemnej. 
9) Dostawca usług rozpatruje reklamacje i w terminie do 30 dni, licząc 
od dnia jej wpływu udziela odpowiedzi w formie pisemnej. 
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10) Reklamujący ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu 
sądowym lub gdy reklamującym jest konsument, dochodzenia roszczeń w 
postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej, a także przed stałymi polubownymi sądami 
konsumenckimi przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, po 
wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, tj. w przypadku 
negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub w przypadku niezapłacenia przez 
Dostawcę usług dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w 
którym reklamacja została uznana. 
11) Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia 
jej złożenia, uważa się, że reklamacja ta została uwzględniona. 
12) Reklamacja dotycząca złej pod względem technicznym jakości Usług, 
jest uznawana przez okresowe obniżenie opłaty abonamentowej w 
zależności od stwierdzonych zaniżonych parametrów Usług. 
13) Szczegółowe zasady reklamacji reguluje rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania 
reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja 
usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. Nr 226, poz. 2291). 

§7 
1) Abonent może zgłaszać trudności i zakłócenia w korzystaniu z Usług 
oraz uzyskiwać wszelkie informacje na temat Usług w BOK, w EBOK lub 
kontaktując się z Dostawcą usług za pośrednictwem faksu, telefonu lub 
pocztą elektroniczną. Aktualne dane kontaktowe Dostawcy usług są 
dostępne na stronie internetowej www.piekary.net . 
2) Usunięcie Usterki powinno nastąpić w możliwie najszybszym terminie i 
według kolejności zgłoszenia Abonentów. Jeżeli Usterka jest poważna i nie 
można jej usunąć w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia Dostawca usług 
określi przewidywany termin jej usunięcia. 
3) Usunięcie Awarii powinno nastąpić w ramach Gwarantowanego czasu 
usunięcia awarii liczonego od momentu otrzymania zgłoszenia przez 
Dostawcę usług. Jeżeli usunięcie Awarii w tym czasie nie jest możliwe 
Dostawca usług określi przewidywany termin jej usunięcia. 
4) Abonent zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom 
Dostawcy usług dostęp do znajdującego się w Lokalu Sprzętu i 
Zakończenia Sieci w celu dokonywania ich przeglądów, pomiarów oraz 
usuwania Usterek i Awarii. 
5) Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Usterka lub Awaria 
spowodowana jest uszkodzeniem lub wadą Sprzętu Abonent jest 
zobowiązany dostarczyć go do BOK wyjaśniając objawy nieprawidłowego 
działania Sprzętu. 
6) Naprawa lub wymiana Sprzętu następuje: 
a) nieodpłatnie - w przypadku ujawnienia się w trakcie eksploatacji 
ukrytych wad, wynikających z przyczyn niezależnych od Abonenta, 
b) odpłatnie - w przypadku utraty Sprzętu lub jego uszkodzeń będących 
następstwem używania Sprzętu niezgodnie z Umową, Regulaminem, 
instrukcją lub przeznaczeniem Sprzętu - za zapłatą:  
(i) kosztów naprawy, jeśli uszkodzenia dają się usunąć, 
(ii) opłaty za wymianę Sprzętu zgodnie z Cennikiem, jeśli Sprzęt został 
utracony lub jeżeli uszkodzenia nie dają się usunąć. 
7) Wymiana Sprzętu następuje po dostarczeniu przez Abonenta do BOK 
Sprzętu wadliwego, uszkodzonego lub zniszczonego albo protokołu 
zgłoszenia kradzieży Sprzętu właściwemu organowi. 
8) Za konsultacje techniczne i podłączenie oraz konfigurację Urządzeń 
końcowych dokonywane na wniosek Abonenta Dostawca usług może 
pobierać opłatę określoną w Cenniku. 

§8 
1) W przypadku Awarii Abonentowi przysługuje obliczony proporcjonalnie 
upust w opłacie abonamentowej za czas przerwy w świadczeniu Usługi lub 
pogorszenia jej jakości. Abonentowi przysługuje prawo do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych.  
2) Obniżenie abonamentu następuje na podstawie reklamacji złożonej 
przez Abonenta w trybie określonym w § 33 Regulaminu. 

3) Zgłoszenia Awarii lub Usterki należy dokonywać przy pomocy Konta 
EBOK, pocztą elektroniczną, faksem, telefonicznie lub za pośrednictwem 
wiadomości SMS – zgodnie z danymi kontaktowymi zamieszczonymi na 
stronie internetowej www.piekary.net . 

§9 
1) Dostawca usług, PIEKARY.NET Haider Sebastian, Czempik 
Grzegorz, z siedzibą w Piekarach Śląskich, jest administratorem danych 
osobowych Abonenta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Abonenta będą 
przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – o ile Abonent wyrazi 
zgodę – dla celów marketingu bezpośredniego produktów lub usług 
Dostawcy usług oraz podmiotów powiązanych z nim osobowo lub 
kapitałowo. Abonentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych 
osobowych oraz prawo ich poprawiania. 
2) Dostawca usług informuje, iż w okresie obowiązywania Umowy oraz 
dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy przetwarza dane 
dotyczące Abonentów oraz inne dane, niezbędne dla celów wykonania 
świadczonej Usługi, przekazywania komunikatów w sieciach 
telekomunikacyjnych, naliczania opłat Abonenta oraz opłat z tytułu 
rozliczeń międzyoperatorskich (dane transmisyjne). Ponadto – o ile 
Abonent wyrazi na to zgodę – dane transmisyjne będą przetwarzane 
przez Dostawcę usług w okresie obowiązywania Umowy w zakresie 
niezbędnym dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych. 

§10 
1) Z zastrzeżeniem § 5 ust. 10 Umowy oraz ustępu 2 poniżej, spory 
mogące wyniknąć z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego właściwego dla miejsca wykonania Umowy. 
2) Spory mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania 
mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej lub poddane pod rozstrzygnięcie stałego polubownego 
sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
3) W przypadku zawarcia umowy poza siedzibą Dostawcy usług lub 
poza BOK, Abonentowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo 
odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn poprzez pisemne 
oświadczenia złożone na adres wskazany w przekazanym mu wzorze 
oświadczenia o odstąpieniu w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. 
4) Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu i odmiennych 
postanowień umowy, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają 
dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 
5) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze Stron. 
6) W zakresie nieuregulowanym w Umowie, informacje o: (a) sposobach 

składania zamówień na pakiety taryfowe, (b) sposobach dokonywania 
płatności (c) okresie rozliczeniowym (d) ewentualnych ograniczeniach 
w zakresie korzystania z udostępnionych urządzeń końcowych, (e) 
danych dotyczących funkcjonalności Usług (f) danych dotyczących 
jakości Usług, w szczególności minimalne oferowane poziomy jakości 
Usług (g) sposobach kontaktowania się ze służbami serwisowymi 
Dostawcy usług (h) zakresie odpowiedzialności z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy, wysokości odszkodowania oraz 
zasad i terminu jego wypłaty, w szczególności w przypadku gdy nie 
został osiągnięty określony w Umowie poziom jakości świadczonych 
Usług (i) zasadach, trybie i terminie składania oraz rozpatrywania 
reklamacji, (j) polubownych sposobach rozwiązywania sporów, (k) 
sposobie uzyskania informacji o aktualnym Cenniku oraz o kosztach 
usług serwisowych, (l) zasadach umieszczania danych Abonenta w 
spisie abonentów, (m) sposobach przekazywania informacji o 
zagrożeniach związanych ze świadczonymi Usługami, w tym o 
sposobach ochrony bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych, 
(n) opłatach należnych w momencie rozwiązania Umowy, w tym 
warunkach zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, ze 
wskazaniem na czyj koszt ma nastąpić zwrot-    znajdują się w 
Regulaminie. 
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Abonent 
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Dostawca usług 

 


