
ROZDZIA¸ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Regulamin okreÊla zakres i warunki Êwiadczenia Us∏ug Telekomunikacyjnych przez Polskà 
Telefoni´ Cyfrowà Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, zwanà dalej “Operatorem”.

§ 2
U˝yte w dalszej cz´Êci Regulaminu terminy oznaczajà:
• „Abonament” - us∏uga polegajàca na zapewnieniu Abonentowi gotowoÊci Operatora 

do Êwiadczenia Us∏ug Telekomunikacyjnych oraz umo˝liwieniu Abonentowi korzystania  
z Us∏ug Telekomunikacyjnych Êwiadczonych przez Operatora;

• „Abonent”- osoba, która zawar∏a z Operatorem Umow´ i korzysta z Abonamentu.
• „Autoryzowany Punkt Sprzeda˝y” – punkt sprzeda˝y i obs∏ugi Abonenta oraz 

U˝ytkownika, nie wchodzàcy w sk∏ad struktury organizacyjnej Operatora, Êwiadczàcy 
us∏ugi w imieniu i na rachunek Operatora.

• „Biuro Obs∏ugi Abonenta” – jednostka organizacyjna zlokalizowana w siedzibie 
Operatora, majàca za zadanie udzielanie pomocy Abonentowi we w∏aÊciwej realizacji 
Umowy, której numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej umieszczone sà  
w Cenniku i ulotkach informacyjnych Operatora.

• „Cennik” - wykaz Us∏ug Telekomunikacyjnych oraz innych us∏ug wraz z zestawieniem 
rodzaju i wysokoÊci op∏at oraz zasadami ich naliczania;

• „Cykl Era Tak Tak” – miesi´czny okres rozpoczynajàcy si´ w Dniu Rozliczeniowym,  
za który dokonywane sà rozliczenia zobowiàzaƒ U˝ytkownika Systemu Era Tak Tak 
wobec Operatora z tytu∏u Êwiadczenia wybranych us∏ug w zakresie okreÊlonym  
w Cenniku. Do celów rozliczeniowych przyjmuje si´, i˝ Cykl ten trwa 30 dni;

• „Cykl Rozliczeniowy” - okres, za który dokonywane sà rozliczenia zobowiàzaƒ Abonenta 
wobec Operatora z tytu∏u Êwiadczenia Us∏ug Telekomunikacyjnych, rozpoczynajàcy 
si´ i koƒczàcy si´ we wskazanych przez Operatora w Fakturze dniach miesi´cy 
kalendarzowych;

• „Dzieƒ Rozliczeniowy” – dzieƒ miesiàca, w którym dokonywane jest rozliczenie 
zobowiàzaƒ U˝ytkownika systemu Era Tak Tak wobec Operatora z tytu∏u Êwiadczenia 
wybranych us∏ug w zakresie okreÊlonym w Cenniku. Dzieƒ rozliczeniowy zostaje 
okreÊlony i zakomunikowany U˝ytkownikowi Systemu Era Tak Tak w chwili aktywacji 
us∏ug, z którymi jest zwiàzana Op∏ata Cykliczna;

• „Era” - nazwa handlowa Operatora;
• „Erakod”- kod cyfrowy przy pomocy, którego Abonent jest identyfikowany i przy 

pomocy którego mo˝e zamawiaç dodatkowe us∏ugi lub rezygnowaç z niektórych 
us∏ug za poÊrednictwem Biura Obs∏ugi Abonentów, TeleEra, SMS i Internetowego Biura 
Obs∏ugi Abonentów;

• „Has∏o”- kod cyfrowo-literowy sk∏adajàcy si´ z minimum 6, a maksimum 20 znaków, 
przy pomocy którego Abonent lub U˝ytkownik jest identyfikowany i przy pomocy 
którego mo˝e zamawiaç dodatkowe us∏ugi lub rezygnowaç z niektórych us∏ug;

• „Faktura” - dokument, na podstawie którego Abonent uiszcza Operatorowi op∏aty za 
Us∏ugi Telekomunikacyjne lub inne us∏ugi;

• „Internetowe Biuro Obs∏ugi Abonentów” - internetowy system informacji i obs∏ugi 
Abonenta, przy pomocy którego Abonent mo˝e samodzielnie dokonywaç zmian na 
swoim koncie abonenckim;

• „Karta SIM” - karta mikroprocesorowa umo˝liwiajàca dost´p do Sieci, wydawana 
przez Operatora, b´dàca jego w∏asnoÊcià do chwili zaprzestania Êwiadczenia Us∏ug 
Telekomunikacyjnych;

• „Karta SIM Era Tak Tak” - karta mikroprocesorowa wydawana przez Operatora, 
umo˝liwiajàca dost´p do Sieci w Systemie Tak Tak;

• „Konsument” - osoba fizyczna dokonujàca czynnoÊci prawnej, niezwiàzanej 
bezpoÊrednio z jej dzia∏alnoÊcià gospodarczà lub zawodowà;

• „Kaucja” - okreÊlona przez Operatora w Cenniku kwota Êrodków pieni´˝nych, 
wp∏acana na zabezpieczenie op∏at z tytu∏u Êwiadczonych przez Operatora Us∏ug 
Telekomunikacyjnych lub innych us∏ug Êwiadczonych przez Operatora;

• „Kod PIN” - osobisty kod cyfrowy, zapewniajàcy Abonentowi mo˝liwoÊç jednoznacznego 
identyfikowania przy dost´pie do Us∏ug Telekomunikacyjnych Êwiadczonych przez 
Operatora; zapewniajàcy Abonentowi mo˝liwoÊci jednoznacznego identyfikowania przy 
dost´pie;

• „Kod PUK” - osobisty kod cyfrowy znoszàcy blokad´ kodu PIN;
• „Limit Kredytowy” – limit stanowiàcy górnà granic´ zobowiàzaƒ Abonenta  

w poszczególnym Cyklu Rozliczeniowym, której wysokoÊç jest okreÊlona w Cenniku lub 
w Warunkach Oferty Promocyjnej;

• „Op∏ata Abonamentowa” - sta∏e op∏aty ponoszone przez Abonenta z tytu∏u dost´pu do 
sieci i mo˝liwoÊci korzystania z Us∏ug Telekomunikacyjnych Operatora oraz innych us∏ug 
Êwiadczonych przez Operatora;

• „Op∏ata Cykliczna” – sta∏a op∏ata ponoszona przez U˝ytkownika Systemu Era Tak Tak  
z tytu∏u mo˝liwoÊci korzystania z wybranych us∏ug w zakresie i wysokoÊci okreÊlonej 
w Cenniku.

• „Osoba” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca 
osobowoÊci prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa;

• „Regulamin” - regulamin Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych przez Operatora;
• „Salon Firmowy” - punkt sprzeda˝y i obs∏ugi Abonenta oraz U˝ytkownika, wchodzàcy  

w sk∏ad struktury organizacyjnej Operatora;
• „Sieç” - sieç telekomunikacyjna Operatora s∏u˝àca do Êwiadczenia Us∏ug 

Telekomunikacyjnych;
• „System Era Tak Tak” - system, w którym Us∏ugi Telekomunikacyjne z wy∏àczeniem 

Abonamentu, sà Êwiadczone przez Operatora z wykorzystaniem Karty SIM Era Tak Tak  
i który umo˝liwia rozliczenie tych us∏ug w formie przedp∏aty Us∏ug Telekomunikacyjnych 
dokonywanych przez U˝ytkownika;

• „Szczegó∏owe Warunki Korzystania z Us∏ugi Telekomunikacyjnej” – odr´bny regulamin 
okreÊlajàcy szczegó∏owy sposób korzystania przez Abonenta lub U˝ytkownika  
z poszczególnych us∏ug Êwiadczonych przez Operatora;

• „TeleEra” - automatyczny system informacji i obs∏ugi Abonenta, przy pomocy którego 
Abonent mo˝e samodzielnie dokonywaç zmian na swoim koncie abonenckim;

• „Telefon” - aparat telefoniczny posiadajàcy Êwiadectwo homologacji lub certyfikat 
zgodnoÊci z zasadniczymi wymaganiami, wydany przez uprawniony organ;

• „Us∏ugi Telekomunikacyjne” - us∏ugi Êwiadczone przez Operatora polegajàce  
na transmisji lub kierowaniu sygna∏ów;

• „Umowa” - umowa o Êwiadczenie Us∏ug Telekomunikacyjnych zawarta w formie 
pisemnej lub przy wykorzystaniu Êrodków porozumiewania si´ na odleg∏oÊç, na 
podstawie której Operator Êwiadczy na rzecz Abonenta Us∏ugi Telekomunikacyjne 
zgodnie z Regulaminem, Warunkami Oferty Promocyjnej oraz Szczegó∏owymi 
Warunkami Korzystania z Us∏ugi Telekomunikacyjnej, w tym us∏ug´ Abonamentu oraz 
inne us∏ugi, a Abonent zobowiàzuje si´ do przestrzegania Regulaminu.

• „U˝ytkownik” - osoba korzystajàca z Us∏ug Telekomunikacyjnych Êwiadczonych 
przez Operatora na warunkach okreÊlonych w Regulaminie oraz nie korzystajàca  
z Abonamentu;

• „Warunki Oferty Promocyjnej” – regulamin zawierajàcy zasady Êwiadczenia us∏ug 
telekomunikacyjnych i innych us∏ug Êwiadczonych przez Operatora na warunkach 
innych ni˝ okreÊlone w Regulaminie i w Cenniku. 

ROZDZIA¸ II

WARUNKI ÂWIADCZENIA US¸UG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI OPERATORA

ZAKRES US¸UG TELEKOMUNIKACYJNYCH
§ 3

1. Operator Êwiadczy Us∏ugi Telekomunikacyjne i inne us∏ugi, okreÊlone w Cenniku lub  
w Umowie z Abonentem.

2. Operator b´dzie rozszerza∏ zakres Êwiadczonych us∏ug w miar´ powstawania nowych 
mo˝liwoÊci technicznych.

3. Operator zastrzega sobie prawo do ustanowienia Szczegó∏owych Warunków Korzystania 
z Us∏ugi Telekomunikacyjnej Êwiadczonej przez Operatora w przypadkach, w których 
specyfika us∏ugi wymaga odr´bnego uregulowania.

§ 4
1. Operator z wykorzystaniem swojej Sieci umo˝liwia Abonentowi lub U˝ytkownikowi 

korzystanie z sieci innych operatorów, z którymi ∏àczà Operatora stosowne 
porozumienia. Aktualne listy tych operatorów i krajów, w których dzia∏ajà sà dost´pne 
w Biurach Obs∏ugi Abonentów prowadzonych przez Operatora, na stronie WWW oraz  
w Salonach Firmowych Operatora i Autoryzowanych Punktach Sprzeda˝y.

2. Podczas uzyskiwania po∏àczeƒ w sieciach telekomunikacyjnych innych operatorów 
zasady dotyczàce przetwarzania danych Abonenta lub U˝ytkownika, a tak˝e zasady 
rozliczeƒ mogà byç inne ni˝ stosowane przez Operatora. Zasady naliczania op∏at za 
korzystanie z sieci innych operatorów sà wskazane w Cenniku. 

ODPOWIEDZIALNOÂå OPERATORA
§ 5

Operator Êwiadczy Us∏ugi Telekomunikacyjne i inne us∏ugi w zasi´gu Sieci i w zakresie 
istniejàcych mo˝liwoÊci technicznych, zgodnie ze standardami ETSI (Europejski Instytut 
Norm Telekomunikacyjnych), które wià˝à Operatora w zakresie Êwiadczenia us∏ug.

§ 6
1. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie Us∏ug 

Telekomunikacyjnych oraz innych us∏ug w zakresie okreÊlonym w Regulaminie, 
Warunkach Oferty Promocyjnej oraz w Szczegó∏owych Warunkach Korzystania z Us∏ugi 
Telekomunikacyjnej z wy∏àczeniem sytuacji, w których niewykonanie lub nienale˝yte 
wykonanie Us∏ug Telekomunikacyjnych oraz innych us∏ug wynika∏o z winy Abonenta, 
nieprzestrzegania przez Abonenta postanowieƒ Regulaminu, Warunków Ofert 
Promocyjnej, a tak˝e Szczegó∏owych Warunków Korzystania z Us∏ugi Telekomunikacyjnej 
oraz dzia∏ania Abonenta niezgodnego z prawem lub wskutek si∏y wy˝szej.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialnoÊci za niedost´pnoÊç Êwiadczonych przez niego 
Us∏ug Telekomunikacyjnych, wynikajàcà z nie osiàgni´cia parametrów technicznych 
zgodnych ze standardami ETSI przez Telefon u˝ywany przez Abonenta, który nie 
posiada polskiego Êwiadectwa homologacji lub certyfikatu zgodnoÊci z zasadniczymi 
wymaganiami. Operator nie ponosi równie˝ odpowiedzialnoÊci za niedost´pnoÊç 
Êwiadczonych przez niego Us∏ug Telekomunikacyjnych, spowodowanà nie osiàgni´ciem 
parametrów technicznych, wymaganych do skorzystania z tych Us∏ug, przez Telefon 
u˝ywany przez Abonenta.

3. Operator odpowiada wobec Abonenta za poniesionà przez niego strat´ z tytu∏u 
niewykonania lub nienale˝ytego wykonania Umowy, z wy∏àczeniem utraconych 
korzyÊci, przy uwzgl´dnieniu zasad okreÊlonych w ust. 4.

4. Z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania Us∏ug Telekomunikacyjnych i innych 
us∏ug Êwiadczonych przez Operatora, Abonentowi przys∏uguje odszkodowanie. WysokoÊç 
odszkodowania za ka˝dy dzieƒ przerwy w Êwiadczeniu Us∏ug Telekomunikacyjnych  
w Sieci Operatora wynosi:
4.1. w wypadku, gdy przerwa obejmuje wszystkie Us∏ugi Telekomunikacyjne i inne 

us∏ugi - 1/30 Êredniej op∏at, obliczonej z trzech ostatnich Faktur, (z wy∏àczeniem 
Op∏aty Abonamentowej) dla numeru abonenckiego, którego dotyczy przerwa  
w Êwiadczeniu us∏ug, wystawionych bezpoÊrednio przed dniem zaistnienia przerwy, 
a w przypadku, gdy Abonent korzysta z Us∏ug Telekomunikacyjnych i innych 
us∏ug krócej ni˝ trzy miesiàce, z Faktur, (z wy∏àczeniem Op∏aty Abonamentowej) 
wystawionych przed dniem zaistnienia przerwy.

4.2. w wypadku, gdy przerwa obejmuje poszczególne Us∏ugi Telekomunikacyjne i inne 
us∏ugi, z których korzysta∏ Abonent – 1/30 Êredniej op∏at za te us∏ugi, obliczonej 
z trzech ostatnich Faktur dla numeru abonenckiego, którego dotyczy przerwa  
w Êwiadczeniu tych us∏ug, wystawionych bezpoÊrednio przed dniem zaistnienia 
przerwy, a w przypadku gdy Abonent korzysta z danej us∏ugi krócej ni˝ trzy miesiàce, 
Êredniej op∏at za te us∏ugi, wykazanych w Fakturach wystawionych przed dniem 
zaistnienia przerwy.

4.3. niezale˝nie od odszkodowania, o którym mowa w ust. 4.1 i 4.2, za ka˝dy dzieƒ 
przerwy w Êwiadczeniu Us∏ug Telekomunikacyjnych i innych us∏ug Abonentowi 
przys∏uguje zwrot 1/30 miesi´cznej Op∏aty Abonamentowej.

5. Postanowienia pkt 4.1 i 4.2 nie dotyczà przypadków winy umyÊlnej Operatora, a tak˝e 
nast´pstwa czynu niedozwolonego. W tych wypadkach Abonentowi przys∏uguje 
odszkodowanie na zasadach ogólnych.

TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA
§ 7

1. Operator Êwiadczàc Us∏ugi Telekomunikacyjne oraz inne us∏ugi gwarantuje zachowanie 
tajemnicy telekomunikacyjnej w zakresie informacji przekazywanych w Sieci Operatora, 
w szczególnoÊci danych osobowych dotyczàcych Abonentów lub U˝ytkowników, 
okolicznoÊci i rodzaju po∏àczeƒ, us∏ug Êwiadczonych na rzecz Abonentów lub 
U˝ytkowników. Nie dotyczy to przypadków, gdy ujawnienie informacji obj´tych 
tajemnicà telekomunikacyjnà jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

2. W zakresie niezb´dnym do Êwiadczenia Us∏ug Telekomunikacyjnych oraz innych 
us∏ug Abonentowi lub U˝ytkownikowi, Operator ma prawo zbieraç, utrwalaç, 
przechowywaç, opracowywaç, zmieniaç, usuwaç lub udost´pniaç dane obj´te tajemnicà 
telekomunikacyjnà.

3. W zakresie uzasadnionym wzgl´dami technicznymi lub ekonomicznymi Operator 
gwarantuje zachowanie nale˝ytej starannoÊci przy zabezpieczaniu urzàdzeƒ 
telekomunikacyjnych, sieci telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych przed 
ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej.

4. W sytuacji, gdy jest to konieczne dla usuni´cia awarii, powstajàcych zak∏óceƒ 
lub w sytuacji zagro˝enia w utrzymaniu Sieci albo Êwiadczenia us∏ug, Operator 
- po poinformowaniu osób uczestniczàcych w po∏àczeniu - ma prawo w∏àczyç si´  
do trwajàcego po∏àczenia lub je przerwaç.

5. W zakresie przewidzianym przepisami prawa Operator ma prawo zapoznaç si´ z treÊcià 
przekazu dokonywanego za pomocà jego Sieci.

UMOWA O ÂWIADCZENIE US¸UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 8

1. Przez zawarcie Umowy Operator zobowiàzuje si´ do Êwiadczenia Us∏ug 
Telekomunikacyjnych oraz innych us∏ug zgodnie z Umowà i Regulaminem, a Abonent 
zobowiàzuje si´ do terminowego uiszczania op∏at za wykonane us∏ugi i przestrzegania 
Regulaminu.

2. Regulamin i Cennik sà dor´czane Abonentowi przy zawarciu Umowy oraz dost´pne 
sà dla Abonenta w Salonach Firmowych Operatora, w Autoryzowanych Punktach 
Sprzeda˝y, w Biurach Obs∏ugi Abonentów prowadzonych przez Operatora, u Doradców 
Biznesowych Operatora oraz w punktach sprzeda˝y autoryzowanych przez Operatora,  
a tak˝e stronie www.era.pl.

3. Umowa jest zawierana:
3.1. w imieniu Operatora - przez osob´ przez niego umocowanà;
3.2. przez Abonenta - osobiÊcie lub przez dzia∏ajàcych w jego imieniu przedstawicieli 

ustawowych lub pe∏nomocników na podstawie okazanego pe∏nomocnictwa.
4. Operator zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy lub Êwiadczenia Us∏ug 

Telekomunikacyjnych z Osobami, które:
4.1. nie spe∏niajà warunków okreÊlonych w § 9 ust.1 i 2 niniejszego Regulaminu,
4.2. zalegajà z p∏atnoÊciami w stosunku do Operatora, lub z którymi Operator rozwiàza∏ 

Umow´ z powodu nie wywiàzywania si´ przez te Osoby z obowiàzku dokonywania 
p∏atnoÊci za Êwiadczone Us∏ugi Telekomunikacyjne lub niewykonywania innych 
obowiàzków wynikajàcych z Umowy zawartej z Operatorem lub z powodu 
naruszenia postanowieƒ Regulaminu lub Szczegó∏owych Warunków Korzystania  
z Us∏ugi Telekomunikacyjnej lub Warunków Oferty Promocyjnej lub Cennika,

4.3. nie wykonujà obowiàzków wynikajàcych z Umów o Êwiadczenie Us∏ug 
Telekomunikacyjnych zawartych z innymi operatorami telekomunikacyjnymi,  
w szczególnoÊci nie dokonujàc p∏atnoÊci za Êwiadczone us∏ugi lub wykorzystujàc 
Êwiadczone us∏ugi do celów niezgodnych z prawem,

4.4. przy zawieraniu Umowy pos∏ugujà si´ dokumentami zniszczonymi lub dokumentami 
które, budzà wàtpliwoÊç co do ich autentycznoÊci lub kompletnoÊci,

4.5. nie przedstawià urz´dowego potwierdzenia swoich danych osobowych, o ile 
Operator za˝àda takiego potwierdzenia,

4.6. podadzà b∏´dne lub nieaktualne dane wymagane do zawarcia Umowy,
4.7. co do których istnieje zastrze˝enie co do wiarygodnoÊci p∏atniczej, wynikajàce mi´dzy 

innymi z danych b´dàcych w posiadaniu Operatora na podstawie przepisów prawa.

5. W przypadku zmiany adresu zameldowania lub siedziby, zmiany adresu do 
korespondencji, nazwy i numeru dokumentów potwierdzajàcych to˝samoÊç,  
a tak˝e w przypadku zmiany nazwy (firmy) lub nazwiska, Abonent zobowiàzany jest 
niezw∏ocznie powiadomiç o tym zdarzeniu Operatora, a nast´pnie w terminie 7 dni 
od dnia dokonania zmiany tych danych potwierdziç ten fakt na piÊmie (faksem), 
do∏àczajàc dokumenty potwierdzajàce powy˝sze zmiany. W przypadku niewykonania 
przez Abonenta powy˝szego zobowiàzania, Operator mo˝e zawiesiç Êwiadczenie 
Us∏ug Telekomunikacyjnych oraz innych us∏ug do czasu wykonania przez Abonenta 
tego zobowiàzania, a ponadto wszelkà korespondencj´ kierowanà do Abonenta 
pod dotychczasowym adresem uwa˝a si´ za prawid∏owo nadanà ze wszystkimi 
konsekwencjami dla Abonenta.

WARUNKI ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY
§ 9

1. Umowa mo˝e zostaç zawarta po udokumentowaniu przez Osob´:
1.1. W przypadku osób fizycznych: to˝samoÊci i aktualnego, dok∏adnego, miejsca sta∏ego 

pobytu na podstawie wa˝nego dowodu osobistego oraz jednego z nast´pujàcych 
dokumentów: paszportu, prawa jazdy lub innego dokumentu stwierdzajàcego 
to˝samoÊç. W przypadku obywatela paƒstwa obcego: paszportu wraz z kartà sta∏ego 
pobytu. W przypadku dzia∏ania na podstawie pe∏nomocnictwa, pe∏nomocnictwo 
powinno byç zaopatrzone notarialnie poÊwiadczonym podpisem osoby udzielajàcej 
pe∏nomocnictwa.

1.2. W przypadku pozosta∏ych Osób: statusu prawnego i aktualnego, dok∏adnego adresu 
siedziby oraz przedstawieniu podstawowych dokumentów identyfikujàcych status 
prawny Abonenta (w szczególnoÊci odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego, rejestru 
przedsi´biorstw, fundacji, stowarzyszeƒ, innych odpisów z rejestrów sàdowych 
lub dokumentów urz´dowych potwierdzajàcych fakty zg∏oszone do zawarcia 
Umowy), zaÊwiadczenia o nadaniu numeru NIP wydanego przez w∏aÊciwy urzàd 
skarbowy oraz zaÊwiadczenie o nadaniu identyfikatora REGON w przypadku, gdy 
osoba reprezentujàca Abonenta nie jest wpisana do rejestru Abonenta, osoba ta 
powinna przedstawiç wa˝ne pe∏nomocnictwo podpisane przez osob´ lub osoby 
upowa˝nione do reprezentowania Abonenta zgodnie z treÊcià aktualnego odpisu 
z rejestru Abonenta. Przedstawiciele lub pe∏nomocnicy Abonenta zobowiàzani sà 
wylegitymowaç si´ dowodem osobistym lub paszportem.

1.3. Operator ma prawo poprosiç Abonenta o przedstawienie jeszcze innych dokumentów 
ni˝ opisane powy˝ej, gdy dokumenty, o których mowa, sà zniszczone lub budzà 
wàtpliwoÊci co do ich autentycznoÊci lub kompletnoÊci, bàdê je˝eli wymagajà tego 
postanowienia zawarte w Warunkach Oferty Promocyjnej.

2. Operator zastrzega sobie prawo za˝àdania od Abonenta wp∏acenia Kaucji na 
zabezpieczenie op∏at wynikajàcych z Umowy w sytuacji zagro˝enia poniesienia  
przez Operatora straty w szczególnoÊci w przypadkach, o których mowa w § 8 ust. 4,  
§ 9 ust. 7 oraz § 17 ust. 9 niniejszego Regulaminu, jak równie˝ w przypadku Êwiadczenia 
us∏ugi roaming’u. WysokoÊç Kaucji jest okreÊlona w Cenniku. Kaucja nie ma charakteru 
zaliczki ani przedp∏aty z tytu∏u jakichkolwiek nale˝noÊci Operatora i jest zdeponowana 
na wyodr´bnionym, nie oprocentowanym rachunku bankowym Operatora.

3. Operator ma prawo potràciç swojà wymagalnà wierzytelnoÊç z tytu∏u Umowy lub 
Umów z kwoty Kaucji z∏o˝onej przez Abonenta na zabezpieczenie op∏at.

4. Operator zobowiàzuje si´ zwróciç Abonentowi nominalnà kwot´ Kaucji z chwilà 
dokonania koƒcowego rozliczenia finansowego Umowy z zastrze˝eniem ust. 3.

5. Operator ma prawo ograniczenia mo˝liwoÊci inicjowania po∏àczeƒ: wychodzàcych 
krajowych z numerami rozpoczynajàcymi si´ od 70 i 80, inicjowania po∏àczeƒ 
mi´dzynarodowych wychodzàcych do niektórych krajów oraz po∏àczeƒ do niektórych 
numerów mi´dzynarodowych. O stosowanych ograniczeniach Abonent mo˝e uzyskaç 
bezp∏atnà informacj´ telefonicznà w Biurze Obs∏ugi Abonenta.

6. Operator ustala w Umowie kwot´ Limitu Kredytowego na korzystanie z Us∏ug 
Telekomunikacyjnych w danym Cyklu Rozliczeniowym w wysokoÊci okreÊlonej  
w Cenniku lub w Warunkach Oferty Promocyjnej, o ile inna kwota limitu kredytowego 
nie zosta∏a okreÊlona w Umowie.

7. W przypadku przekroczenia Limitu Kredytowego, Operator mo˝e zawiesiç mo˝liwoÊç 
inicjowania po∏àczeƒ wychodzàcych oraz Êwiadczenia Us∏ugi roamingu, które wynikajà 
z Umowy zawartej z Abonentem. Operator mo˝e wznowiç Êwiadczenie tych Us∏ug po 
z∏o˝eniu przez Abonenta Kaucji lub po zap∏aceniu przez Abonenta Faktury.

8. Operator zobowiàzuje si´ rozpoczàç Êwiadczenie Us∏ug Telekomunikacyjnych i innych 
Us∏ug na podstawie Umowy w czasie nie d∏u˝szym ni˝ 7 dni od daty zawarcia Umowy.

CZAS OBOWIÑZYWANIA UMOWY
§ 10

1. Umowa mo˝e zostaç zawarta na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony.
2. W przypadku, gdy na 30 dni przed up∏ywem okresu, na który zosta∏a zawarta Umowa, 

Abonent nie zawiadomi Operatora, ˝e nie zamierza w dalszym ciàgu korzystaç z Us∏ug 
Telekomunikacyjnych Êwiadczonych przez Operatora, wówczas Umow´ zawartà na czas 
oznaczony uwa˝a si´ za przed∏u˝onà na czas nieoznaczony.

3. Umowa zawarta z Konsumentem na odleg∏oÊç, to jest bez jednoczesnej obecnoÊci obu 
stron, nie mo˝e byç zawarta na czas d∏u˝szy ni˝ okres 1 roku. Po up∏ywie tego terminu 
Umow´ poczytuje si´ za zawartà na czas nieoznaczony.

ZASADY NALICZANIA OP¸AT
§ 11

1. Rodzaj i wysokoÊç op∏at za Us∏ugi Telekomunikacyjne oraz inne us∏ugi wraz ze 
szczegó∏owymi zasadami ich naliczania sà okreÊlone w Cenniku i Umowie z Abonentem 
oraz w Warunkach Ofert Promocyjnej.

2. Op∏aty za po∏àczenia sà naliczane od chwili zg∏oszenia si´ wywo∏anego Telefonu lub 
innego urzàdzenia telekomunikacyjnego do chwili roz∏àczenia si´ Telefonu lub innego 
urzàdzenia telekomunikacyjnego inicjujàcego po∏àczenie. Sposób naliczania op∏at za 
po∏àczenia jest podany w Cenniku.

3. W przypadku, gdy Operator udost´pni Abonentowi korzystanie z sieci innych 
operatorów, dane niezb´dne do wystawienia Faktury, a w szczególnoÊci wykaz 
zarejestrowanych po∏àczeƒ Operator otrzymuje od operatora, z którym zawar∏ umow´.

4. Op∏ata Abonamentowa jest naliczana proporcjonalnie do czasu korzystania i p∏atna  
z góry za ka˝dy Cykl Rozliczeniowy, z wyjàtkiem pierwszego Cyklu Rozliczeniowego.

5. Op∏ata Abonamentowa za pierwszy Cykl Rozliczeniowy jest naliczana proporcjonalnie 
do czasu korzystania z us∏ug w tym Cyklu Rozliczeniowym, tzn. od dnia rozpocz´cia 
Êwiadczenia us∏ug do ostatniego dnia okresu tego Cyklu Rozliczeniowego.

6. Od op∏at zwolnione sà po∏àczenia z numerami alarmowymi. Po∏àczenia te kierowane sà 
do w∏aÊciwych terytorialnie jednostek s∏u˝b, którym przydzielono numer alarmowy.

7. Zwolnienia od op∏at, o których mowa w ust. 6 nie obejmujà po∏àczeƒ organów 
administracji, powo∏anych do niesienia pomocy oraz zwalczania zaraêliwych 
chorób ludzi, zwierzàt i roÊlin, kierowanych do innych numerów ni˝ numery s∏u˝b 
alarmowych.

OP¸ATY
§ 12

1. Abonent jest zobowiàzany regulowaç terminowo op∏aty za Us∏ugi Telekomunikacyjne 
i inne us∏ugi okreÊlone w Cenniku, w Umowie z Abonentem, i w Warunkach Oferty 
Promocyjnej, wykonane na jego rzecz przez Operatora.

2. Operator pobiera op∏aty:
2.1. jednorazowe - w zakresie i w wysokoÊci okreÊlonej w Cenniku i Umowie  

z Abonentem i w Warunkach Oferty Promocyjnej obowiàzujàcym w dniu wykonania 
Us∏ugi Telekomunikacyjnej lub innej us∏ugi;

2.2. pozosta∏e - w zakresie i w wysokoÊci okreÊlonej w Cenniku , w Umowie z Abonentem 
i w Warunkach Oferty Promocyjnej obowiàzujàcych w dniu wykonania Us∏ugi 
Telekomunikacyjnej lub innej us∏ugi. Operator zastrzega sobie prawo zmiany cen  
w przypadku zmiany czynników wp∏ywajàcych na kalkulacj´ cen.

3. W razie podwy˝szenia cen us∏ug Êwiadczonych przez Operatora i innych us∏ug, z których 
Abonent dotychczas korzysta∏, Operator jest zobowiàzany pisemnie poinformowaç 
Abonentów z wyprzedzeniem co najmniej jednego Cyklu Rozliczeniowego.
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FAKTURY ZA US¸UGI TELEKOMUNIKACYJNE
§ 13

1. WysokoÊç op∏aty za Us∏ugi Telekomunikacyjne i inne us∏ugi Êwiadczone w Cyklu 
Rozliczeniowym na rzecz Abonenta okreÊlona jest w Fakturze wystawionej przez 
Operatora.

2. W Fakturze za Us∏ugi Telekomunikacyjne i inne us∏ugi, oprócz wskazania Cyklu 
Rozliczeniowego, za który naliczona zosta∏a op∏ata, Operator zobowiàzany jest 
wyszczególniç rodzaj us∏ug Êwiadczonych na rzecz Abonenta, za które pobrana 
zosta∏a op∏ata. Ponadto, na ˝àdanie Abonenta, Operator zobowiàzany jest przedstawiç 
Abonentowi, w postaci wydruku komputerowego lub innego dokumentu, szczegó∏owy 
wykaz Êwiadczonych na rzecz Abonenta Us∏ug Telekomunikacyjnych i innych us∏ug 
we wskazanym przez niego okresie, z wyszczególnieniem zrealizowanych po∏àczeƒ, 
daty realizacji i czasu trwania po∏àczenia. Za sporzàdzenie takiego wykazu Operator 
pobiera ka˝dorazowo op∏at´ w wysokoÊci okreÊlonej w Cenniku (“Us∏uga Rachunku 
Szczegó∏owego”).

3. Faktura za Us∏ugi Telekomunikacyjne b´dzie przes∏ana na adres Abonenta wskazany  
w Umowie, z uwzgl´dnieniem postanowieƒ § 8 ust. 5.

4. W razie nieotrzymania Faktury w terminie, w którym Faktura ta by∏a zwykle Abonentowi 
dor´czana, Abonent powinien zawiadomiç o tym niezw∏ocznie Operatora, jednak nie 
póêniej ni˝ w terminie 14 dni.

5. Operator zastrzega sobie prawo obcià˝enia Faktury op∏atami za us∏ugi wykonane na 
rzecz Abonenta a nie uwzgl´dnione w Fakturach za poprzednie Cykle Rozliczeniowe.

TERMIN P¸ATNOÂCI
§ 14

1. Abonent zobowiàzany jest do zap∏aty Faktury w terminie okreÊlonym w Fakturze. 
Podany termin p∏atnoÊci nie mo˝e byç krótszy ni˝ 14 dni od daty wystawienia Faktury. 
Za dzieƒ zap∏aty uwa˝a si´ dzieƒ uznania rachunku bankowego Operatora. W przypadku 
dokonania wp∏aty w kasie Salonu Firmowego - dzieƒ dokonania wp∏aty.

2. W przypadku, gdy Abonent opóênia si´ z zap∏atà Faktury w ca∏oÊci lub w cz´Êci, 
Operator zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych oraz jednorazowych 
op∏at, zgodnie ze stawkami okreÊlonymi w Cenniku i Umowie z Abonentem.

3. Operator mo˝e naliczyç odsetki, o których mowa w ust. 2 od kwoty pozosta∏ej do 
zap∏aty, poczynajàc od pierwszego dnia nast´pujàcego po dniu, w którym up∏ynà∏ 
termin p∏atnoÊci Faktury.

4. Abonent jest zobowiàzany zap∏aciç nale˝ne Operatorowi odsetki ustawowe bez 
dodatkowego wezwania do ich uiszczenia. Odsetki b´dà wykazane w Fakturze lub 
innym, odr´bnym dokumencie.

5. W przypadku, gdy opóênienie Abonenta z zap∏atà nale˝nych kwot przekracza 15 
dni kalendarzowych od daty p∏atnoÊci wskazanej w Fakturze, Operator ma prawo 
zawieszenia mo˝liwoÊci inicjowania po∏àczeƒ wychodzàcych oraz Êwiadczenia us∏ugi 
roamingu, które wynikajà z Umowy lub Umów.

6. W przypadku, gdy Abonent opóênia si´ z zap∏atà nale˝nych kwot wynikajàcych z Faktury 
przez okres d∏u˝szy ni˝ 30 dni kalendarzowych od daty p∏atnoÊci wskazanej w Fakturze, 
Operator ma prawo zawiesiç Êwiadczenie wszelkich Us∏ug Telekomunikacyjnych  
i innych us∏ug obj´tych Umowà lub Umowami.

ZOBOWIÑZANIA OPERATORA
§ 15

1. Po zawarciu Umowy Operator zobowiàzany jest wydaç Abonentowi Kart´ SIM  
i przyznaç mu numer abonencki.

2. Karta SIM wydana Abonentowi po zawarciu Umowy stanowi w∏asnoÊç Operatora do 
chwili zaprzestania Êwiadczenia Us∏ug Telekomunikacyjnych.

3. Numer nadany Abonentowi mo˝e zostaç zmieniony na pisemny wniosek Abonenta, 
je˝eli wyka˝e, ˝e korzystanie z przydzielonego numeru jest ucià˝liwe. Numer mo˝e byç 
zmieniony tak˝e przez Operatora z wa˝nych przyczyn technicznych oraz w razie zmiany 
planu numeracji Operatora. O terminie zmiany numeru telefonu Abonenta z przyczyn 
zale˝nych od Operatora, Operator powiadomi Abonenta co najmniej 30 dni przed datà 
zmiany numeru.

4. Zmiana numeru telefonu Abonenta dokonana na jego wniosek nast´puje na koszt 
Abonenta, zgodnie z Cennikiem. W pozosta∏ych przypadkach zmiana numeru telefonu 
Abonenta nast´puje na koszt Operatora.

ZOBOWIÑZANIA ABONENTA
§ 16

1. Abonent zobowiàzany jest chroniç kart´ SIM przed zniszczeniem, uszkodzeniem, 
zagubieniem lub kradzie˝à. O zniszczeniu, uszkodzeniu, zagubieniu lub kradzie˝y karty 
SIM Abonent zobowiàzany jest niezw∏ocznie powiadomiç Operatora. W terminie 3 dni od 
dnia ujawnienia kradzie˝y karty SIM Abonent zobowiàzany jest dodatkowo przedstawiç 
Operatorowi dowód zg∏oszenia kradzie˝y, poÊwiadczony we w∏aÊciwej jednostce policji. 
W przypadku powiadomienia dokonanego w formie ustnej, Abonent, w terminie 3 dni 
od daty dokonania powiadomienia ustnego, zobowiàzany jest potwierdziç Operatorowi 
ten fakt na piÊmie lub faksem. Nadanie pisma w terminie 3 dni od daty powiadomienia 
ustnego uwa˝a si´ za zachowanie tego terminu.

2. Za skutki wynikajàce z u˝ywania przez osoby trzecie zagubionej lub skradzionej 
karty SIM Abonenta wy∏àcznà odpowiedzialnoÊç ponosi Abonent, chyba ˝e skutki,  
o których mowa powsta∏y po dokonaniu powiadomienia Operatora o fakcie zagubienia 
lub kradzie˝y karty i by∏y wynikiem niewykonania lub nienale˝ytego wykonania przez 
Operatora czynnoÊci prowadzàcych do uniemo˝liwienia osobom trzecim korzystania z 
zagubionej lub skradzionej karty SIM.

3. Za skutki wynikajàce z u˝ywania karty SIM lub skorzystania z uprawnieƒ okreÊlonych  
w Umowie lub w Regulaminie, a powsta∏e w zwiàzku ze znajomoÊcià przez osoby trzecie 
Kodu PIN, Kodu PUK, Has∏a lub Erakodu, wy∏àcznà odpowiedzialnoÊç ponosi Abonent.

4. Abonent powinien u˝ywaç w Sieci Operatora wy∏àcznie Telefonów spe∏niajàcych 
wymagania Sieci Operatora.

ODSTÑPIENIE OD UMOWY, ROZWIÑZANIE UMOWY
§ 17

1. Je˝eli Umowa zosta∏a zawarta na odleg∏oÊç, w przypadku nie rozpocz´cia Êwiadczenia 
us∏ug przez Operatora w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 8 lub w przypadku nie 
wyra˝enia przez Abonenta zgody na rozpocz´cie Êwiadczenia us∏ug w tym terminie, 
Abonentowi b´dàcemu Konsumentem przys∏uguje prawo odstàpienia od Umowy bez 
podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy.

2. W razie odstàpienia od Umowy, Umowa jest uwa˝ana za niezawartà. To co strony 
Êwiadczy∏y ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana by∏a konieczna  
w granicach zwyk∏ego zarzàdu.

3. W przypadku odstàpienia od Umowy Operator zwraca Abonentowi kwot´ wp∏aconej 
kaucji, o której mowa w § 9 ust. 2. z uwzgl´dnieniem postanowieƒ § 9 ust. 3.

4. Ka˝da ze stron mo˝e rozwiàzaç Umow´ bez podania przyczyn z zachowaniem  
30-dniowego okresu wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiàzaniu po up∏ywie  
30-dniowego okresu wypowiedzenia, skutkujàcego na ostatni dzieƒ Cyklu 
Rozliczeniowego nast´pujàcego po dniu wypowiedzenia. W tym okresie nadal sà 
naliczane op∏aty wynikajàce z Umowy. Wypowiedzenie Umowy przez stron´ jest 
skuteczne pod warunkiem zachowania formy pisemnej i przes∏ania go drugiej stronie 
listem poleconym lub dor´czenia osobiÊcie. 

5. Warunki Oferty Promocyjnej mogà przewidywaç inny termin okresu wypowiedzenia ni˝ 
wymieniony w ust.4.

6. Operator mo˝e rozwiàzaç Umow´ w ka˝dym czasie ze skutkiem natychmiastowym  
w razie cofni´cia lub ograniczenia Operatorowi koncesji lub zezwolenia.

7. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowieƒ Umowy lub Umów w zakresie 
obowiàzku ponoszenia przez Abonenta op∏at, Operator mo˝e rozwiàzaç Umow´ lub 
Umowy w ka˝dym czasie ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim powiadomieniu 
Abonenta.

8. Operator ma prawo rozwiàzaç Umow´ w ka˝dym czasie ze skutkiem natychmiastowym, 
w przypadku wszcz´cia wobec Abonenta post´powania uk∏adowego, likwidacyjnego, 
upad∏oÊciowego lub egzekucyjnego. 

9. W przypadku wszcz´cia w stosunku do Abonenta post´powania uk∏adowego, 
likwidacyjnego, upad∏oÊciowego lub egzekucyjnego Abonent zobowiàzany jest 
niezw∏ocznie o powy˝szym fakcie powiadomiç Operatora. Niezale˝nie od postanowienia 
ust. 4, Operator niezw∏ocznie po otrzymaniu informacji o wszcz´ciu w stosunku do 
Abonenta któregokolwiek z tych post´powaƒ mo˝e:
9.1. przerwaç Êwiadczenie Us∏ug Telekomunikacyjnych oraz innych us∏ug i podjàç 

dzia∏ania uniemo˝liwiajàce korzystanie przez Abonenta z karty SIM, lub
9.2. uzale˝niç dalsze Êwiadczenie us∏ug na rzecz Abonenta od z∏o˝enia przez niego 

zabezpieczenia w wysokoÊci, formie i terminie wskazanym w wezwaniu, 
a w przypadku niespe∏nienia tych warunków przerwaç Êwiadczenie Us∏ug 
Telekomunikacyjnych oraz innych us∏ug na rzecz Abonenta i zablokowaç mo˝liwoÊç 
korzystania przez niego z karty SIM. 

10. Operator ma prawo rozwiàzaç Umow´ w ka˝dym czasie ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku gdy Abonent wykorzystuje Us∏ugi Êwiadczone przez Operatora do 
celów niezgodnych z prawem lub u˝ywa karty SIM korzystajàc z kradzionego, nie 

homologowanego lub nie posiadajàcego certyfikatu zgodnoÊci z zasadniczymi 
wymaganiami Telefonu lub kieruje do sieci Operatora lub do innych sieci 
telekomunikacyjnych, za pomocà wydanych Abonentowi kart SIM, ruch pochodzàcy  
z innych sieci telekomunikacyjnych, bez zgody Operatora.

11. W dniu, w którym Umowa zosta∏a rozwiàzana Operator zaprzestaje Êwiadczenia Us∏ug 
Telekomunikacyjnych i uniemo˝liwia korzystanie przez Abonenta z karty SIM.

12. W przypadku Umowy na czas oznaczony, zawartej w ramach oferty promocyjnej 
Operatora, Abonent ma prawo rozwiàzaç Umow´ na zasadach okreÊlonych  
w Warunkach Oferty Promocyjnej, przed up∏ywem okresu, na który Umowa zosta∏a 
zawarta. W takim przypadku Operator ma prawo ˝àdaç od Abonenta naprawienia 
szkody. Naprawienie szkody i forma jej pokrycia b´dà okreÊlone w Umowie lub  
w Warunkach Oferty Promocyjnej.

13. Je˝eli w okresie, na który zosta∏a zawarta Umowa na czas oznaczony, Operator 
podwy˝szy∏ ceny Êwiadczonych przez siebie Us∏ug Telekomunikacyjnych i innych us∏ug, 
z których Abonent dotychczas korzysta∏, postanowienia ust. 12 nie majà zastosowania. 
W takim przypadku Abonent ma prawo rozwiàzaç Umow´ na zasadach okreÊlonych 
w ust. 4 bez koniecznoÊci naprawienia szkody, o której mowa w ust. 12, sk∏adajàc 
oÊwiadczenie o rozwiàzaniu Umowy, nie póêniej jednak ni˝ do dnia poprzedzajàcego 
dzieƒ wprowadzenia nowych cen Us∏ug Telekomunikacyjnych. Uprawnienia powy˝sze 
nie dotyczà podwy˝ek zwiàzanych ze zmianà wysokoÊci podatku VAT.

WYGAÂNI¢CIE UMOWY
§ 18

1. Umowa wygasa wskutek:
1.1. wygaÊni´cia koncesji lub zezwolenia Operatora;
1.2. Êmierci Abonenta;
1.3. utraty bytu prawnego Abonenta nie b´dàcego osobà fizycznà;
1.4. up∏ywu okresu, na który zosta∏a zawarta, z uwzgl´dnieniem postanowieƒ § 10 ust. 2 

Regulaminu.
2. Z chwilà stwierdzenia jednej z wymienionych w ust. 1 przyczyn Operator ma prawo 

zaprzestania Êwiadczenia Us∏ug Telekomunikacyjnych i innych us∏ug.
3. W razie Êmierci Abonenta, jego ma∏˝onek, wst´pni, zst´pni, rodzeƒstwo lub osoby 

wspólnie z nim zamieszka∏e mogà w ciàgu 30 dni od daty Êmierci Abonenta wystàpiç 
do Operatora z wnioskiem o zawarcie z którymkolwiek z nich Umowy z zachowaniem 
uprawnieƒ przys∏ugujàcych zmar∏emu zgodnie z zawartà Umowà, z wy∏àczeniem 
uprawnieƒ osobistych zmar∏ego (kombatanckich, inwalidzkich). Operator zobowiàzany 
jest zawrzeç Umow´ z tà osobà spoÊród kr´gu osób uprawnionych do z∏o˝enia wniosku, 
która wystàpi z takim wnioskiem i przedstawi Operatorowi kart´ SIM zmar∏ego 
Abonenta wraz z dowodem urz´dowym, potwierdzajàcym fakt zgonu z zastrze˝eniem 
postanowieƒ § 9 ust.1 oraz dokument pozwalajàcy na ustalenie stopnia pokrewieƒstwa 
lub wspólnego zamieszkania. W takiej sytuacji op∏ata za przy∏àczenie do sieci nie 
zostanie naliczona. W przypadku wystàpienia z wnioskiem przez któràkolwiek z osób 
wymienionych w niniejszym punkcie, po up∏ywie terminu, o którym mowa powy˝ej, 
Umowa mo˝e byç zawarta na zasadach ogólnych okreÊlonych w Regulaminie.

4. Po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Operatora oraz po uregulowaniu wszelkich 
zobowiàzaƒ wobec Operatora zwiàzanych ze Êwiadczonymi na jego rzecz Us∏ugami 
Telekomunikacyjnymi oraz innymi us∏ugami, Abonent ma prawo dokonaç cesji praw  
i obowiàzków z Umowy na rzecz osoby trzeciej, z zastrze˝eniem obowiàzku zachowania 
postanowieƒ § 9 ust. 1 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku osoba trzecia 
wst´pujàca w miejsce Abonenta zobowiàzana b´dzie zap∏aciç na rzecz Operatora op∏at´ 
w wysokoÊci okreÊlonej w Cenniku.

ZMIANA ZAKRESU US¸UG
§ 19

1. Zmiana zakresu Us∏ug Telekomunikacyjnych mo˝e zostaç dokonana na ˝àdanie 
Abonenta/U˝ytkownika po jego identyfikacji. ˚àdanie, o którym mowa powy˝ej 
powinno zawieraç okreÊlenie zakresu zmiany oraz termin od którego zmiana,  
w przypadku jej akceptacji przez Operatora ma obowiàzywaç.

2. W przypadku zg∏oszenia przez Abonenta/U˝ytkownika wniosku o zmian´ zakresu Us∏ug 
Telekomunikacyjnych lub innych us∏ug w formie ustnej, o fakcie zaakceptowania przez 
Operatora zmiany zakresu Êwiadczonych Us∏ug Telekomunikacyjnych lub innych us∏ug 
Abonent/U˝ytkownik zostanie poinformowany niezw∏ocznie przez osob´ przyjmujàcà 
zg∏oszenie.

3. W przypadku zg∏oszenia przez Abonenta/U˝ytkownika wniosku o zmian´ zakresu 
Us∏ug Telekomunikacyjnych lub innych us∏ug w formie pisemnej i zaakceptowaniu ich 
przez Operatora, Operator niezw∏ocznie dokona zmian zakresu Êwiadczonych Us∏ug 
Telekomunikacyjnych lub innych us∏ug.

4. W sytuacji zg∏oszenia przez Abonenta/U˝ytkownika wniosku o zmian´ zakresu 
Us∏ug Telekomunikacyjnych lub innych us∏ug Êwiadczonych na podstawie Umowy, 
dokonanego ustnie przy u˝yciu telefonu, Operator ma prawo zarejestrowaç treÊç 
zg∏oszonego przez Abonenta/U˝ytkownika wniosku poprzez dokonanie zapisu, na co 
Abonent/U˝ytkownik wyra˝a zgod´.

5. Wykaz obejmujàcy rodzaje Us∏ug Telekomunikacyjnych lub innych us∏ug, których 
zmiana mo˝e byç dokonana na podstawie telefonicznego zg∏oszenia jest dost´pny  
w Salonach Firmowych oraz w Biurze Obs∏ugi Abonenta Operatora.

POST¢POWANIE REKLAMACYJNE
§ 20

1. Reklamacja mo˝e dotyczyç niewykonania lub nienale˝ytego wykonania us∏ugi 
telekomunikacyjnej, niedotrzymania z winy Operatora okreÊlonego w Umowie terminu 
rozpocz´cia Êwiadczenia us∏ugi telekomunikacyjnej lub nieprawid∏owego obliczenia 
nale˝noÊci z tytu∏u Êwiadczenia us∏ugi telekomunikacyjnej.

2. Reklamacje mogà byç zg∏aszane na piÊmie, faksem, ustnie do protoko∏u w Punkcie 
Obs∏ugi, telefonicznie lub w formie elektronicznej. 

3. W przypadku reklamacji z∏o˝onej pisemnie lub ustnie do protoko∏u w Punkcie Obs∏ugi, 
zg∏aszajàcy reklamacj´ otrzymuje niezw∏ocznie pisemne potwierdzenie przyj´cia 
reklamacji. 

4. W przypadku reklamacji z∏o˝onej pisemnie, telefonicznie, faksem lub w formie 
elektronicznej, zg∏aszajàcy reklamacj´ otrzymuje pisemne potwierdzenie jej przyj´cia 
w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia reklamacji z podaniem nazwy, adresu oraz numeru 
telefonu jednostki Operatora rozpatrujàcej reklamacj´. Powy˝szy obowiàzek Operatora 
dotyczàcy pisemnego potwierdzenia o przyj´ciu reklamacji nie dotyczy sytuacji, kiedy 
reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej z∏o˝enia.

5. Przy zg∏oszeniu reklamacji Abonent zobowiàzany jest wskazaç nast´pujàce dane:
5.1. imi´ i nazwisko (nazw´) i adres Abonenta zg∏aszajàcego reklamacj´,
5.2. przedmiot reklamacji oraz reklamowany okres,
5.3. okolicznoÊci uzasadniajàce reklamacj´,
5.4. przydzielony Abonentowi numer, którego dotyczy reklamacja lub numer 

ewidencyjny nadany Abonentowi przez Operatora,
5.5. dat´ zawarcia Umowy i okreÊlony w Umowie termin rozpocz´cia Êwiadczenia 

us∏ug telekomunikacyjnych w przypadku reklamacji dotyczàcej niedotrzymania  
z winy Operatora okreÊlonego w Umowie terminu rozpocz´cia Êwiadczenia Us∏ugi 
Telekomunikacyjnej,

5.6. kwot´ odszkodowania lub zwrotu innej nale˝noÊci, je˝eli Abonent ˝àda ich 
wyp∏aty,

5.7. numer konta bankowego lub adres w∏aÊciwy do wyp∏aty odszkodowania lub 
innej nale˝noÊci albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przysz∏ych nale˝noÊci  
w przypadku, o którym mowa w pkt. 5.6,

5.8. podpis reklamujàcego Abonenta w przypadku reklamacji wniesionej w formie 
pisemnej.

6. Reklamacj´ mo˝na wnosiç w terminie 12 miesi´cy od ostatniego dnia Cyklu 
Rozliczeniowego, w którym zakoƒczy∏a si´ przerwa w Êwiadczeniu us∏ugi 
telekomunikacyjnej lub od dnia, w którym us∏uga zosta∏a nienale˝ycie wykonana lub 
mia∏a byç wykonana lub od dnia otrzymania Faktury. Reklamacj´ wniesionà po up∏ywie 
tego terminu pozostawia si´ bez rozpoznania.

7. Za dzieƒ wniesienia reklamacji przyjmuje si´ dzieƒ otrzymania przez Operatora listu 
zawierajàcego reklamacj´ w formie pisemnej lub elektronicznej, faksu, przyj´cia 
zg∏oszenia telefonicznego przez pracownika Biura Obs∏ugi Abonenta lub dzieƒ 
zg∏oszenia reklamacji pisemnej lub ustnej do protoko∏u w Punkcie Obs∏ugi.

8. Zg∏oszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiàzku zap∏aty Faktury.  
W przypadku uznania reklamacji, kwota podlegajàca zwrotowi zostanie zaliczona na 
poczet istniejàcych lub przysz∏ych zobowiàzaƒ Abonenta. W przypadku braku takich 
zobowiàzaƒ lub w przypadku, gdy wynika to z wiadomej Operatorowi woli Abonenta, 
kwota podlegajàca zwrotowi zostanie Abonentowi zwrócona na adres lub rachunek 
wskazany przez Abonenta. W sytuacji uznania reklamacji nie sà pobierane op∏aty  
z tytu∏u udost´pnienia szczegó∏owego wykazu Êwiadczonych na rzecz Abonenta Us∏ug 
Telekomunikacyjnych i innych us∏ug.

9. Operator jest zobowiàzany rozpatrzyç reklamacj´ w terminie 30 dni od dnia jej 
wniesienia. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w tym terminie uwa˝a si´,  
i˝ reklamacja zosta∏a uwzgl´dniona.

10. Operator udziela odpowiedzi na reklamacj´ z∏o˝onà przez Abonenta w formie pisemnej 

lub w innej formie zaakceptowanej przez Abonenta lub U˝ytkownika. Odpowiedê 
Operatora na reklamacj´ jest ostateczna i koƒczy post´powanie reklamacyjne. 

11. Spory pomi´dzy Abonentem b´dàcym Konsumentem a Operatorem w zakresie 
okreÊlonym w ust. 1 mogà zostaç zakoƒczone polubownie w drodze post´powania 
mediacyjnego lub post´powania przed sàdem polubownym. 

12. Prawo dochodzenia w post´powaniu sàdowym odszkodowania przez Abonenta z tytu∏u 
nie wykonania lub nienale˝ytego wykonania Us∏ug Telekomunikacyjnych lub innych 
us∏ug przys∏uguje po wyczerpaniu drogi post´powania reklamacyjnego.

ROZDZIA¸ III

SZCZEGÓLNE WARUNKI ÂWIADCZENIA US¸UG TELEKOMUNIKACYJNYCH
W SYSTEMIE ERA TAK TAK

§ 21
Do Êwiadczenia Us∏ug Telekomunikacyjnych w Systemie Era Tak Tak majà zastosowanie 
postanowienia rozdzia∏u III Regulaminu. W przypadku kolizji pomi´dzy postanowieniami 
zawartymi w rozdziale III Regulaminu z którymkolwiek z postanowieƒ zawartych w innych 
rozdzia∏ach Regulaminu, w odniesieniu do Us∏ug Telekomunikacyjnych Êwiadczonych  
w Systemie Era Tak Tak, pierwszeƒstwo b´dà mia∏y postanowienia rozdzia∏u III niniejszego 
Regulaminu.

WARUNKI ÂWIADCZENIA US¸UG W SYSTEMIE ERA TAK TAK
§ 22

1. Warunkiem Êwiadczenia przez Operatora Us∏ug Telekomunikacyjnych w Systemie Era 
Tak Tak jest:
1.1. nabycie przez U˝ytkownika Karty SIM Era Tak Tak.
1.2. zarejestrowanie U˝ytkownika poprzez wype∏nienie karty rejestracyjnej.
1.3. w przypadku nabycia Karty SIM Era Tak Tak od innego U˝ytkownika, U˝ytkownik 

zbywajàcy Kart´ SIM Era Tak Tak zobowiàzany jest wype∏niç i przes∏aç do Operatora 
kart´ rejestracyjnà U˝ytkownika, zawierajàcà dane nabywcy Karty.

1.4. u˝ycie Karty SIM Era Tak Tak zgodnie z instrukcjà podanà przez Operatora lub  
w Szczegó∏owych Warunkach Korzystania z Us∏ugi Telekomunikacyjnej.

2. Wzór karty rejestracyjnej jest dost´pny w ka˝dym punkcie sprzeda˝y Operatora.

§ 23
Operator wydaje U˝ytkownikowi zaktywowanà Kart´ SIM Era Tak Tak, której posiadanie 
i u˝ycie przez U˝ytkownika zgodnie z instrukcjà podanà przez Operatora jest warunkiem 
koniecznym do korzystania z Us∏ug Telekomunikacyjnych lub innych us∏ug Êwiadczonych 
przez Operatora.

§ 24
Ka˝da Karta SIM Era Tak Tak w momencie sprzeda˝y przez Operatora b´dzie umo˝liwia∏a 
zainicjowanie rozmów telefonicznych do kwoty lub liczby jednostek wskazanej na tej 
Karcie.

ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY SIM Era Tak Tak
§ 25

Po wyczerpaniu przez U˝ytkownika kwoty lub liczby jednostek zakumulowanej na 
Karcie SIM Era Tak Tak, dalsze korzystanie z Us∏ug Telekomunikacyjnych i innych us∏ug  
z wykorzystaniem Karty SIM Era Tak Tak jest uzale˝nione od uzupe∏nienia przez U˝ytkownika 
jego konta w Systemie Era Tak Tak.

§ 26
1. Karta SIM Era Tak Tak powinna zostaç u˝yta nie póêniej ni˝ do daty wa˝noÊci, 

uwidocznionej na tej karcie. Po up∏ywie powy˝szego terminu Karta SIM Era Tak Tak 
ulega automatycznej deaktywacji i nie podlega wymianie.

2. Operator zastrzega sobie prawo do deaktywacji Karty SIM Era Tak Tak po up∏ywie 
terminu wa˝noÊci konta niezale˝nie od liczby wykonanych po∏àczeƒ i aktualnego 
stanu konta, o ile przed up∏ywem tego terminu U˝ytkownik nie uzupe∏ni swojego konta 
przynajmniej o minimalnà wartoÊç wskazanà przez Operatora.

3. Operator ma prawo zaprzestaç Êwiadczenia Us∏ug Telekomunikacyjnych w ka˝dym 
czasie ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku powzi´cia wiadomoÊci,  
˝e U˝ytkownik wykorzystuje Us∏ugi Telekomunikacyjne Êwiadczone przez Operatora 
do celów niezgodnych z prawem lub u˝ywa Kart´ SIM Era Tak Tak korzystajàc  
z kradzionego, nie homologowanego lub nie posiadajàcego certyfikatu zgodnoÊci  
z zasadniczymi wymaganiami Telefonu.

POST¢POWANIE REKLAMACYJNE
§ 27

1. Uprawnieni do zg∏oszenia reklamacji sà U˝ytkownicy, których wype∏niona karta 
rejestracyjna, zgodnie z postanowieniami § 22 Regulaminu, zosta∏a dor´czona 
Operatorowi.

2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji konto U˝ytkownika zostanie 
uzupe∏nione o kwestionowanà kwot´ lub jednostki.

3. W zakresie nie okreÊlonym w ust. 1 i 2 majà zastosowanie odpowiednio postanowienia 
dotyczàce Abonentów, okreÊlone w § 20, z wyjàtkiem postanowieƒ unormowanych  
w § 20 ust. 8 .

§ 28
1. Operator odpowiada za niewykonanie lub nienale˝yte Êwiadczenie Us∏ug 

Telekomunikacyjnych i innych us∏ug w Systemie Era Tak Tak w zakresie okreÊlonym  
w Regulaminie, z uwzgl´dnieniem postanowieƒ § 6 ust. 1 i 2.

2. Operator odpowiada wobec U˝ytkownika za poniesionà przez niego strat´ z tytu∏u 
niewykonania lub nienale˝ytego wykonania Umowy, z wy∏àczeniem utraconych 
korzyÊci, z uwzgl´dnieniem zasad okreÊlonych w ust. 3.

3. Z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania Us∏ug Telekomunikacyjnych  
w Systemie Era Tak Tak przez Operatora U˝ytkownikowi przys∏uguje odszkodowanie. 
WysokoÊç odszkodowania za ka˝dy dzieƒ przerwy w Êwiadczeniu Us∏ug 
Telekomunikacyjnych w Systemie Era Tak Tak w Sieci Operatora wynosi:
3.1. w wypadku, gdy przerwa obejmuje wszystkie Us∏ugi Telekomunikacyjne w Systemie 

Era Tak Tak - 1/30 wykorzystania miesi´cznego z ostatniego miesiàca, przez który 
U˝ytkownik korzysta∏ z us∏ug w Systemie Era Tak Tak, liczàc od dnia z∏o˝enia 
reklamacji. 

3.2.  w wypadku, gdy przerwa lub zaniechanie Êwiadczenia obejmuje poszczególne 
Us∏ugi Telekomunikacyjne, z których korzysta∏ U˝ytkownik w Systemie Era Tak Tak 
- 1/30 wykorzystania miesi´cznego z ostatniego miesiàca przez który U˝ytkownik 
korzysta∏ z us∏ug w Systemie Era Tak Tak, liczàc od dnia z∏o˝enia reklamacji. 

ROZDZIA¸ IV

POSTANOWIENIA KO¡COWE I PRZEJÂCIOWE
§ 29

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie majà w szczególnoÊci przepisy 
ustawy Prawo telekomunikacyjne i Kodeksu cywilnego.

§ 30
1. O zmianach Regulaminu Abonent zostanie poinformowany w formie pisemnej przez 

przes∏anie treÊci zmienionego Regulaminu wraz z Fakturà.
2. W przypadku wprowadzenia do Regulaminu zmian, Abonent ma prawo rozwiàzaç 

Umow´, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, o ile w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu z∏o˝y stosowne oÊwiadczenie 
o wypowiedzeniu Umowy w Salonie Firmowym, Biurze Obs∏ugi Abonenta Operatora lub 
przeÊle takie oÊwiadczenie listem poleconym na adres Operatora wskazany w Umowie.

3. Je˝eli w okresie, na który zosta∏a zawarta Umowa na czas oznaczony w ramach oferty 
promocyjnej Operatora, Operator wprowadzi∏ do Regulaminu zmiany bezpoÊrednio 
umniejszajàce prawa lub zaostrzajàce obowiàzki Abonenta wynikajàce z Umowy, 
Abonent ma prawo rozwiàzaç Umow´ na zasadach okreÊlonych w ust. 2 bez koniecznoÊci 
naprawienia szkody, o której mowa w § 17 ust. 12 niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku nieskorzystania przez Abonenta, w terminie okreÊlonym w ust. 2 z prawa 
do wypowiedzenia Umowy, uwa˝a si´, i˝ Abonent wyrazi∏ zgod´ na zmian´ Umowy  
w cz´Êci dotyczàcej za∏àcznika w postaci Regulaminu.

§ 31
Regulamin obowiàzuje od dnia 1 paêdziernika 2003 roku, wraz z uzupełnieniami w § 20  
i § 27, wynikajàcymi z obowiàzujàcych przepisów prawa okreÊlajàcych  tryb post´powania 
reklamacyjnego.


