Regulamin świadczenia usług dostępu do sieci Internet
Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1 Przedmiot regulaminu
1.
2.
3.

Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Oslink Internet Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Chojnicach, zwaną dalej Operatorem, usług telekomunikacyjnych,
zdefiniowanych poniżej, zwanych dalej Usługami.
Operator świadczy Usługi na rzecz Abonentów na podstawie umowy, niniejszego Regulaminu, regulaminów promocji i Cennika Usług.
Zakres oferowanych usług jest uzależniony od posiadanych przez Operatora możliwości technicznych i organizacyjnych.
§2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
Abonament – opłata za usługę świadczoną na rzecz Abonenta przez Operatora na podstawie Umowy i zgodnie z niniejszym Regulaminem, obejmującą wynagrodzenie za dostęp do sieci w celu
korzystania z Usługi przez Abonenta.
Abonent – podmiot, który jest stroną zawartej z Operatorem w formie pisemnej Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Awaria – techniczna wada Sieci całkowicie uniemożliwiająca korzystanie z Usług, z wyłączeniem przerw spowodowanych koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz przerw
wynikających z działania Siły wyższej
Biuro Obsługi Klienta (BOK)- jednostka organizacyjna Operatora odpowiedzialna za obsługę Abonenta
Cennik – zestawienie zawierające ceny i opis danej Usługi oraz Usług dodatkowych
Dokumenty płatnicze – faktury, rozliczenia , blankiety płatnicze wysłane Abonentowi przez Operatora
Login dostępowy - login umożliwiający abonentowi dostęp do sieci Operatora
Hasło dostępowe – hasło umożliwiające Abonentowi dostęp do sieci Operatora
Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Operatorem Umowę w celu korzystania z Usług dostępu do Sieci Internet
Lokal – wskazana w Umowie nieruchomość lub jej część, w której Operator świadczy Usługi na rzecz Abonenta
Numer abonenta - numer identyfikacyjny Abonenta nadany przez Operatora, podany na fakturze za usługi
Operator – Oslink Internet Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, z siedzibą w Chojnicach przy ul. Jana Pawła II 6c, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Gdańsk-Północ w
Gdańsku, XII Wydział KRS pod numerem 0000328146.
Okres rozliczeniowy – określony w Umowie okres, za który dokonywane są rozliczenia należności (opłat) Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia Usług. Okres rozliczeniowy rozpoczyna
się (1) pierwszego dnia każdego miesiąca a kończy ostatniego dnia miesiąca.
Przyłącze sieciowe - stanowiący własność Operatora kabel telekomunikacyjny doprowadzony do Lokalu lub znajdujące się w Lokalu urządzenie łączności bezprzewodowej, zainstalowane w Lokalu
gniazda (stanowiące zakończenie sieci w rozumieniu ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym) oraz urządzenie abonenckie, o ile występuje.
Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Operatora jest integralną częścią Umowy, składający się z części ogólnej mającej zastosowanie do wszystkich Usług oraz części
szczegółowej, której postanowienia zastosowanie maja jedynie do poszczególnych Usług.
Regulamin promocji – regulamin określający szczególnie zasady sprzedaży Usług.
Sieć – sieć telekomunikacyjna kablowa i bezprzewodowa, stanowiące własność Operatora, służąca do świadczenia Usług
Siła wyższa – zdarzenie niezależne od stron, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organ władzy publicznej.
Umowa – zawarta w formie pisemnej Umowa pomiędzy Operatorem a Abonentem, na podstawie której Operator zobowiązuje się świadczyć wybrane przez Abonenta Usługi, a Abonent zobowiązuje
się do zapłaty na rzecz Operatora ceny za te Usługi,
Usługi – usługi telekomunikacyjne (łącznie z Usługami Dodatkowymi) świadczone przez Operatora i wybrane przez Abonenta w Umowie
Usługi dodatkowe – usługi towarzyszące Usłudze głównej, wymienione w cenniku,
Wstrzymanie świadczenia Usług – okresowe zaprzestanie świadczenia Usług lub jej elementów, w szczególności Usług Dodatkowych, z jednoczesna rezerwacją na rzecz abonenta zasobów
sieciowych niezbędnych do jej dalszej realizacji.
Rozdział II – Umowa o świadczenie Usług
§3 Postanowienia Ogólne
1.
2.
3.
4.
5.

Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej, po spełnieniu warunków wymienionych w § 4 niniejszego Regulaminu.
Wskutek zawarcia Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi zgodnie z Regulaminem, Umową i Cennikami, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania Umowy i Regulaminu,
w tym terminowego uiszczania opłat określonych w Cenniku. Regulamin i Cennik Operator doręcza Abonentowi przy zawarciu Umowy, na każde żądanie Abonenta, a także udostępnia go w
Biurze Obsługi Klienta.
Operator zastrzega sobie możliwość oferowania i świadczenia Usług na promocyjnych warunkach. Promocje mogą być organizowane przez Operatora na podstawie odrębnych regulaminów
(warunków) promocji, zmieniających bądź wyłączających postanowienia niniejszego Regulaminu.
Postanowienia Regulaminu posiadają pierwszeństwo przed postanowieniami Umowy oraz regulaminów promocji, o ile tych postanowień nie da się pogodzić.
Dane niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Operator utrwala, przechowuje i przetwarza. W przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną, Operator gromadzi i przetwarza dane Abonenta
zawarte w umowie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych oraz Ustawą - Prawo Telekomunikacyjne. Abonent ma prawo wglądu do swoich danych i żądania ich
poprawiania.
§4 Warunki zawarcia Umowy

1.
2.
3.
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5.

6.
7.
8.
9.

W imieniu Operatora Umowę zawiera jego prawidłowo umocowany przedstawiciel.
Abonent zawiera Umowę osobiście lub przez pełnomocnika. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną zawiera Umowę przez osoby upoważnione do reprezentacji
według właściwych rejestrów lub ewidencji lub przez pełnomocnika powołanego przez te osoby.
Pełnomocnik Abonenta zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość wobec Operatora oraz przedstawić ważne pełnomocnictwo.
Umowa może być zawarta po potwierdzeniu przez upoważnionego przedstawiciela Operatora tożsamości lub statusu prawnego i adresu osoby zamierzającej skorzystać z Usług.
a) w przypadku osób fizycznych – na podstawie dowodu tożsamości zawierającego informacje o aktualnym miejscu zameldowania (dowód osobisty) albo paszportu zagranicznego wraz z
kartą stałego pobytu,
b) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobą prawną – na podstawie ważnych dokumentów odpowiednich do statusu prawnego danej osoby, zgodnie z
obowiązujacymi przepisami prawa polskiego, oraz dokumentów stwierdzających nadanie numerów NIP i REGON,
c)
w przypadku pełnomocnika w/w osób – dowodu tożsamości oraz dokumentu umocowania.
Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku:
a) braku możliwości technicznych świadczenia Usługi,
b) niespełnienia przez Abonenta warunków wynikających z Regulaminu, w szczególności zaś, gdy okazane dokumenty są zniszczone lub budzą uzasadnione wątpliwości co do ich
autentyczności,
c)
gdy na osobie ubiegającej się o zawarcie Umowy ciążą wymagalne zobowiązania pieniężne wobec Operatora lub gdy Operator posiada, pozyskane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, informacje podważające jej wiarygodność płatniczą,
d) gdy operator uprzednio rozwiązał zawartą z danym Abonentem umowę o świadczenie jakichkolwiek usług telekomunikacyjnych z przyczyn leżących po stronie Abonenta,
e) gdy podmiot ubiegający się o zawarcie Umowy został postawiony w stan likwidacji, złożony został wniosek o ogłoszenie jego upadłości albo o otwarcie postępowania naprawczego.
Przed zawarciem Umowy Abonent będący Konsumentem zostaje poinformowany, że zgodnie z Ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. z 2000 r. Nr
22 , poz. 271), w przypadku zawarcia umowy poza siedzibą przedsiębiorcy, przysługuje mu prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu
powinno być złożone na piśmie i winno być wysłane Operatorowi w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.
W razie odstąpienie od Umowy, umowa ta jest traktowana jako nie zawarta, a abonent zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie
niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić w terminie 14 dni.
Operator może uzależnić zawarcie Umowy od dysponowania przez Abonenta tytułem prawnym do lokalu w postaci prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego prawa
do lokalu, bądź uzyskania zgody osoby której jeden z w/w tytułów prawnych przysługuje. Zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub członek spółdzielni
mieszkaniowej jest osobą prawną.
W wypadku utraty tytułu prawnego bądź zgody, o którym mowa w poprzedzającym ustępie, Abonent zobowiązany jest w terminie 7 dni powiadomić o tym Operatora, wskazując jednocześnie
nowe miejsce instalacji Przyłącza Sieciowego z uwzględnieniem wymogów poprzedniego ustępu.
§5 Przyłącze Sieciowe i Urządzenie Abonenckie

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Przyłącze sieciowe stanowi własność Operatora. Abonent zobowiązuje się do utrzymania wszystkich elementów przyłącza sieciowego w stanie nienaruszonym oraz do niewykorzystywania
jakiegokolwiek z jego elementów do celów innych niż dozwolone na podstawie Umowy, a także zobowiązuje się nie udostępniać go osobom trzecim.
Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi konieczne jest wskazanie i udostępnienie przez Abonenta miejsca instalacji Urządzenia Abonenckiego oraz źródła jego zasilania. Koszt energii
elektrycznej niezbędnej do zasilania Urządzenia Abonenckiego ponosi Abonent. Operator jest upoważniony do wykonywania prac adaptacyjnych w lokalu umożliwiającym świadczenie Usług,
w szczególności prowadzenia kabla, przewiercenie otworów w ścianach Lokalu i montażu urządzeń. Abonenta jest zobowiązany do współdziałania z Operatorem w wykonywanych
czynnościach.
Abonent nabywa prawo do używania Urządzenia Abonenckiego przez okres trwania umowy, przy czym Abonent zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z Urządzenia Abonenckiego
dostarczonego przez Operatora, a ponadto zobowiązuje się do:
a) używania Urządzenia abonenckiego zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) utrzymania Urządzenia Abonenckiego w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji,
c) powiadomienia Operatora o wszelkich nieprawidłowościach w pracy Urządzenia,
d) nie przeprowadzania jakichkolwiek przeróbek lub samodzielnych napraw Urządzenia,
e) nie udostępniania go innym osobom,
f) nie podłączania do Urządzenia bezpośrednio lub pośrednio urządzeń służących do korzystania z Usługi, nie będących w wyłącznej dyspozycji Abonenta,
g) udostępnienie w uzgodnionym terminie Lokalu, w jego obecności na czas wykonywania instalacji, a także aktywacji Urządzenia oraz podczas prac konserwacyjnych i kontroli urządzeń,
h) nie zmieniania lokalizacji podłączenia.
Poprzez podpisanie protokołu wykonania instalacji/kontroli/wymiany Abonent potwierdza wykonanie w/w czynności oraz prawidłową pracę Urządzenia, która umożliwia właściwą realizację
wybranej przez Abonenta Usługi. Od chwili wydania ryzyko utraty lub uszkodzenia Urządzenia obciąża Abonenta.
W przypadku braku zwrotu lub utraty zestawu instalacyjnego po zakończeniu umowy, Operator ma prawo dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę, w wysokości wartości
utraconego zestawu instalacyjnego, wraz z osprzętem instalacyjnym oraz oprogramowaniem na zasadach ogólnych określonych przepisami obowiązującego prawa.
Ponadto Abonent zobowiązany jest do:
a) nie dołączania do sieci urządzeń telekomunikacyjnych lub innych urządzeń nie spełniających wymagań określonych przez obowiązujące przepisy, lub urządzeń nie przeznaczonych do
dołączania do sieci,
b) nie dołączania do Sieci urządzeń telekomunikacyjnych w punktach nie będących jej zakończeniami,
c) nie udostępniania Przyłącza Sieciowego osobom trzecim oraz nie udostępniania Przyłącza Sieciowego poza Lokal,
d) nie zakłócania działania sieci.

7.
8.

W terminie 14 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a w przypadku opuszczenia na stałe Lokalu, w którym zainstalowano Urządzenie Abonenckie – najpóźniej w dniu opuszczenia
lokalu, abonent zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia abonenckiego w Biurze Obsługi Klienta, w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnej eksploatacji, z kompletnym wyposażeniem
(urządzenie, zasilacz, POE).
W przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Abonenta zobowiązania opisanego w poprzedzającym ustępie, braku zwrotu Urządzenia lub zwrotu Urządzenia uszkodzonego lub
niekompletnego – abonent może zostać obciążony karą umowną w wysokości 950,00 zł. Zapłata kary umownej nie powoduje przejścia własności Urządzenia abonenckiego na Abonenta.
§6 Zmiana Umowy

1.

2.

3.

W przypadku zmiany danych istotnych dla należytego wykonania Umowy, w szczególności: adresu zamieszkania lub siedziby, adresu do korespondencji, telefonu kontaktowego, nazwy (firmy)
lub nazwiska, Abonent zobowiązany jest powiadomić pisemnie Operatora w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany tych danych, przedkładając dokumenty określające aktualne dane lub
status prawny. W przypadku nie przestrzegania tego zobowiązania Operator może wstrzymać Świadczenie Usługi na rzecz Abonenta, do czasu wykonania przez niego powyższego
zobowiązania, a ponadto wszelką korespondencję kierowana do Abonenta pod ostatnim znanym adresem uznać za skutecznie doręczoną.
W sytuacjach i na warunkach określonych w Części Szczególnej Regulaminu, Regulaminie promocji i Umowie, Abonent ma prawo do zmiany rodzaju i zakresu świadczonych Usług, w tym do
zamówienia Usług Dodatkowych, na zasadach określonych w Regulaminie, Regulaminie promocji i Cenniku i zgodnie z istniejącymi możliwościami technicznymi, składając stosowne zlecenie
na piśmie w BOK osobiście lub korespondencyjnie. W przypadkach w których Operator nie wymaga zachowania formy pisemnej, Abonent może dokonać zmiany umowy przy pomocy
środków porozumiewania się na odległość. Przyjęcie zlecenia do realizacji następuje po uprzednim sprawdzeniu tożsamości Abonenta w sposób opisany w §4, lub przy składaniu zlecenia na
odległość – zastosowaniem nadanego Abonentowi numeru abonenckiego i informacji podanych podczas zawierania umowy.
Zmiana zakresu świadczonych Usług, której towarzyszy przeniesienie zakończenia sieci lub Urządzenia abonenckiego do innego lokalu niż wskazany w Umowie, następuje na wniosek
Abonenta z zachowaniem warunków określonych w §4.
§7 Rozwiązanie umowy
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Umowa zawarta zostaje na czas określony bądź nieokreślony.
W razie zawarcia Umowy na czas nieokreślony każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
okresu rozliczeniowego.
Umowa zawarta na czas określony ulega przedłużeniu na kolejny czas określony 6-miesięcy, o ile Abonent nie złoży na piśmie przeciwnego oświadczenia woli w terminie 30 dni, przed
upływem terminu obowiązywania umowy na czas określony.
Przedterminowe rozwiązanie Umowy zawartej na czas określony, w sytuacjach opisanych w Umowie i w Regulaminie oraz Regulaminie Promocji, przy której zawieraniu Abonent otrzymał ulgę
w płatnościach, powoduje obowiązek zapłaty przez Abonenta na rzecz Operatora opłaty wyrównawczej, równej przyznanej uldze (RABAT). Postanowienie niniejsze nie dotyczy umów
zawartych w trybie wskazanym w par. 7 ust. 3 niniejszego regulaminu.
Operator może jednostronnie, bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać Umowę, w całości albo w części, w wypadkach opisanych poniżej:
a) ograniczenia uprawnień lub cofnięcia zezwoleń przyznanych Operatorowi, skutkującego prawną niemożnością dalszego świadczenia usługi,
b) łącznego spełnienie następujących przesłanek:
 naruszenie przez Abonenta warunków Umowy lub Regulaminu, w tym w szczególności opóźnienia w płatności za Usługę lub Usługi Dodatkowe,
 wstrzymania lub ograniczenia świadczenia Usług lub Usług Dodatkowych świadczonych Abonentowi,
 upływu 14 dni od dnia wstrzymania Usługi na rzecz Abonenta, w czasie których Abonent nie usunął przyczyn wstrzymania lub ograniczenia świadczenia Usług,
c) przyłączenia do urządzeń Abonenckich lub do Zakończenia sieci urządzeń nie spełniających wymagań określonych przez obowiązujące przepisy lub przyłączenia do Sieci urządzeń
telekomunikacyjnych w punktach nie będących jej zakończeniami,
d) postanowienia Abonenta w stan likwidacji, złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości albo otwarcie postępowania naprawczego,
e) nie powiadomienia Operatora o utracie przez Abonenta tytułu prawnego do Lokalu, albo nie przedstawienie zgody osoby, której tytuł ten przysługuje.
Z dniem rozwiązania Umowy Operator zaprzestaje świadczenia Usługi i wszelkich Usług Dodatkowych oraz odłącza zakończenie Sieci i od Sieci lub je deaktywuje, o ile nie zostało odłączone
z przyczyn określonych w niniejszym Regulaminie.
Oświadczenie Operatora o rozwiązaniu Umowy dokonywane jest na piśmie i przesyłane Abonentowi na adres korespondencyjny wskazany w Umowie.
§8 Wygaśnięcie Umowy
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Umowa wygasa w przypadku:
 śmierci abonenta,
 zakończenia bytu prawnego przez Abonenta nie będącego osoba fizyczną,
 jeżeli w okresie 60 dni od dnia wstrzymania świadczenia usług na podstawie §13 nie ustąpią przyczyny wstrzymania.
W razie śmierci abonenta jego małżonek, zstępni lub wstępni, mogą wystąpić o zawarcie umowy i świadczenie Usług na warunkach dotychczasowej Umowy, o ile nowy Abonent spełnia
warunki wynikające z Umowy i Regulaminu. Po otrzymaniu wniosku Operator zawiera Umowę i kontynuuje świadczenie Usług na rzecz nowego Abonenta.
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy następuje na wniosek Abonenta i osoby spełniającej warunki określone w Regulaminie, pod warunkiem uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Operatora, pod rygorem nieważności.
Rozdział III – Cenniki, dokumenty płatnicze i płatności
§9 Cenniki
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Wysokość opłat za usługi, zasady ich rozliczania oraz rodzaje świadczonych Usług i Usług Dodatkowych określa Cennik, który dostępny jest w BOK Oslink oraz na stronie WWW Operatora
pod adresem www.oslink.pl
Operator zastrzega sobie prawo do zmian Cennika. Operator informuje Abonenta na piśmie o ewentualnym podwyższeniu cen z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu rozliczeniowego,
Abonent ma prawo wypowiedzenia umowy w zakresie Usług, której cena wzrosła, składając Operatorowi pisemne oświadczenie najpóźniej do ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w
którym obowiązuje dotychczasowa cena. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.
Operator pobiera opłaty za Usługi wykonane we wskazanym na fakturze Okresie rozliczeniowym, na które składają się:
 jednorazowa opłata za instalację Przyłącza Sieciowego - w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia świadczenia Danej Usługi,
 Abonament i opłaty za Usługi Dodatkowe o charakterze stałym – naliczane z góry za każdy okres rozliczeniowy, o ile Cennik nie stanowi inaczej,
 opłaty za daną Usługę określoną w Cenniku.
Jeżeli Usługa świadczona na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego okresu miesiąca kalendarzowego, wówczas miesięczną opłatę za abonament Operator może ustalić w wysokości 1/30
opłaty za każdy dzień świadczenia Usługi. Opłaty za Usługi Dodatkowe o charakterze stałym ustala się odpowiednio, chyba że Cennik stanowi inaczej.
§10 Dokumenty płatnicze

1.
2.
3.

Faktura za usługę wystawiana jest za dany okres rozliczeniowy i zawiera informację o wysokości opłat za wszystkie zrealizowane usługi świadczone przez Operatora w danym okresie
rozliczeniowym, o ile nie zostały one umieszczone w poprzednich fakturach.
Faktura wysyłana jest na adres korespondencji wskazany przez Abonenta w umowie lub doręczana w inny sposób, z zastrzeżeniem skutków określonych w § 6 ust. 1.
Abonent zobowiązany jest do powiadomienia Operatora telefonicznie bądź drogą elektroniczną o nieotrzymaniu dokumentów płatniczych za dany okres rozliczeniowy, najpóźniej do dnia
terminu płatności.
§11 Płatności

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Abonent zobowiązuje się do zapłaty na konto bankowe Operatora bądź w Biurze Obsługi Klienta abonamentu za świadczone usługi oraz innych opłat, zgodnie z zawartą umową.
Abonament miesięczny za wybrane prze Abonenta usługi będzie płatny z góry, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, począwszy od miesiąca następnego po
miesiącu, w którym rozpoczęto świadczenie usług. W przypadku, gdy Abonament nie jest płatny miesięcznie, termin jego płatności określa umowa.
Pozostałe opłaty za usługi płatne będą wraz z Abonamentem bądź w innej dacie wskazanej na fakturze/blankiecie płatniczym.
Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku Bankowego Operatora bądź dzień dokonania płatności gotówką w Biurze Obsługi Klienta.
W razie opóźnienia z zapłatą należności, Operator jest uprawniony do naliczania odsetek od nie zapłaconej w terminie kwoty, w maksymalnej wysokości dopuszczalnej przez przepisy
Kodeksu Cywilnego (art. 359 par. 21 KC).
Zaleganie przez Abonenta z jakąkolwiek opłatą za usługi przez okres jednego okresu rozliczeniowego uprawnia operatora do wstrzymania się od świadczenia usług na rzecz Abonenta. Za
okres wstrzymania świadczenia usługi prze Operatora, Abonent nie jest zobowiązany do uiszczania opłat dotyczących tej Usługi.
Ponowne świadczenie wstrzymanej usługi nastąpi po uregulowaniu przez Abonenta wszystkich zaległych opłat, oraz innych opłat przewidzianych w cenniku.
Rozdział IV – Świadczenie usług
§12 Rozpoczęcie świadczenia usługi

1.
2.

3.
4.

Umowa określa termin, od którego nastąpi rozpoczęcie świadczenia usług
Operator nie jest zobowiązany powyższym terminem w przypadkach:
 działania lub zaniechania Abonenta za które Operator nie ponosi odpowiedzialności,
 działania siły wyższej,
 braku możliwości technicznych wykonania przyłącza do lokalu.
Jeżeli z zachowaniem zapisów powyższych dotrzymanie obowiązującego terminu nie będzie możliwe przed upływem terminu rozpoczęcia świadczenia usług, operator wyznacza nowy termin
rozpoczęcia świadczenia usług i informuje o nim Abonenta, podając przyczynę opóźnienia.
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień części szczegółowej Regulaminu, za dzień rozpoczęcia świadczenia usługi uznaje się moment instalacji przyłącza sieciowego w lokalu,
potwierdzony pisemnie przez Abonenta lub osobę przez niego wskazaną, oraz podpisanie protokołu odbioru usługi.
Z dniem rozpoczęcia świadczenia danej usługi, Abonent może z niej korzystać w zakresie i na warunkach określonych Umową, Regulaminem, Cennikiem oraz przepisami prawa.
§13 Wstrzymanie świadczenia usług
Operator ma prawo do wstrzymania się od świadczenia odpowiednio każdej z usług, wszystkich usług łącznie lub jej poszczególnych elementów, w szczególności usług dodatkowych, w
przypadku:
a) pozostawania w opóźnieniu z zapłatą za usługi przez okres dłuższy niż 30 dni, zgodnie z §11 ust. 6;
b) podejmowania działań utrudniających lub uniemożliwiających świadczenie usług na rzecz innych Abonentów;
c) wykorzystywania usług do celów sprzecznych z prawem lub powodujących zakłócenia w sieci;
d) korzystania z usług za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych nie spełniających wymagań określonych przez obowiązujące przepisy;
e) udostępniania usługi poza lokal osobom trzecim;
f) innych wypadkach opisanych w części szczegółowej Regulaminu.
Rozdział V – Odpowiedzialność Operatora i zakres obsługi serwisowej
§14 Odpowiedzialność Operatora

1.
2.
3.

Operator ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Abonenta z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w granicach określonych ustawą Prawo
Telekomunikacyjne, przy czym obowiązkiem Abonenta jest niezwłoczne powiadomienie Biura Obsługi Klienta o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi, o ile umowa nie stanowi
inaczej.
Abonent uprawniony jest do żądania od Operatora zapłaty kary umownej w wysokości równej 1/30 abonamentu za daną usługę za każdy dzień trwającej ponad 12 godzin przerwy w
świadczeniu tej usługi na rzecz Abonenta.
Kary umowne zastrzeżone na rzecz Abonenta w poprzednich ustępach rozliczane będą przez Operatora w pierwszej kolejności poprzez potrącenie ich z wierzytelności Operatora o zapłatę
abonamentu za okres rozliczeniowy następujący bezpośrednio po okresie rozliczeniowym, w którym powstało dane roszczenie Abonenta, bądź też za następny okres rozliczeniowy.
§15 Zakres obsługi serwisowej

1.
2.
3.
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Abonent może zgłaszać problemy z korzystaniem z usług oraz zasięgać informacji na temat usług: listownie, telefonicznie, drogą elektroniczną, na stronie internetowej Operatora www.oslink.pl
oraz osobiście w Biurze Obsługi Klienta.
Usunięcie awarii powinno nastąpić w możliwie najkrótszym terminie i według kolejności zgłoszeń. O ile awaria nie jest możliwa do usunięcia w ciągu 3 dni roboczych od jej zgłoszenia, Operator
określi termin jej usunięcia i przekaże tą informację zgłaszającemu Abonentowi.
Wszelkich zmian, konserwacji, instalacji dodatkowych Sieci a także przyłączy sieciowych oraz usuwania uszkodzeń Sieci i Przyłączy Sieciowych, mają prawo dokonywać wyłącznie służby
techniczne Operatora.
Naprawa lub wymiana Urządzenia Abonenckiego następuje nieodpłatnie w przypadku ujawniania się w trakcie eksploatacji wad ukrytych tego Urządzenia.
Rozdział VI – Tryb postępowania reklamacyjnego
§16 Reklamacje

1.

2.
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Abonent uprawniony jest do wystąpienie wobec Operatora z reklamacją z tytułu:
 niedotrzymania z winy Operatora terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi,
 niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi,
 nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi.
Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta,
2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
4) przydzielony Abonentowi numer lub adres miejsca zakończenia Sieci,
5) podpis Abonenta.
Reklamacje powinna zostać złożona w formie przewidzianej przepisami prawa.
Reklamacja może być złożona w terminie 12 m-cy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi, lub od dnia, w którym Usługa została
nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenia należności za Usługę.
Jednostka Operatora rozpatrująca reklamację, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację.
Odpowiedź na reklamację powinna zawierać nazwę jednostki Operatora rozpatrującej reklamację, powołanie podstawy prawnej o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, w przypadku
przyznania odszkodowania – określenie wysokości kwoty i sposobu jej zwrotu, w przypadku innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu, pouczenie o wyczerpaniu drogi
postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu, o którym mowa w art. 109 i 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne podpis upoważnionego
pracownika reprezentującego Operatora, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie oraz zostać doręczona reklamującemu przesyłka
poleconą.
Część końcowa

1.
2.
3.

Operator Powiadamia Abonenta o każdej zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. W razie
wprowadzenia zmian w Regulaminie Abonent posiada prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dacie wszczęcia sprawy.

