UMOWA ABONENCKA
o świadczenie usług telekomunikacyjnych
zawarta w lokalu Operatora, dn. …......... w miejscowości: …....., pomiędzy: CHOPIN Telewizja Kablowa sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul.
Przemysłowej 3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy
pod numerem 0000560624 oraz w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa UKE pod nr 2677, NIP: 5881154360,
Regon: 190852632, nr infolinii: 587389701, nr. faksu: 587389704, email: tkchopin@tkchopin.pl zwaną dalej Operatorem, reprezentowaną przez
upoważnionego przedstawiciela: …............................. a:
Numer ewidencyjny: ................................................................................................................................................................................................................................................................
Nazwisko i Imię/ nazwa : .........................................................................................................................................................................................................................................................
Numer dowodu osobistego : …..................................................................................Pesel :….........................................................................................................................................
e-mail: ….......................................................................................................................................................................................................................................................................................
NIP: ….............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: .................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania :/Adres i siedziba: ...............................................................................................................................................................................................................................
Adres korespondencyjny: …..................................................................................................................................................................................................................................................
Miejsce świadczenia Usług: …...............................................................................................................................................................................................................................................
§ 1. Na podstawie niniejszej Umowy Abonenckiej, Operator zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia na rzecz Abonenta Usługi w zakresie

wskazanym w Wykazie Usług - par. 16 poniżej. Usługi świadczone będą za pośrednictwem Sieci poprzez umożliwienie Abonentowi korzystania z
Usługi w Lokalu.
§ 2. Abonent oświadcza, że posiada tytuł prawny do Lokalu uprawniający do zawarcia i wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Abonenckiej.
§ 3. Abonent oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z Regulaminem Świadczenia Usług, Regulaminem Promocji (w razie korzystania z warunków

promocyjnych) oraz Cennikiem, które stanowią integralną część Umowy Abonenckiej.
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W razie zawarcia Umowy na czas określony, okres na który została zawarta określony jest

w Wykazie Usług - par. 16 poniżej i stanowi jednocześnie minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych. Umowa zawarta
na czas określony uważana będzie za przedłużoną na czas nieokreślony, o ile Abonent nie wyrazi odmiennej woli na co najmniej 30 dni przed
upływem okresu obowiązywania Umowy Abonenckiej. W takim przypadku świadczenie Usługi odbywa się na warunkach określonych dla Usługi
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e) Wskaźnik opóźnienia pakietów danych (Usługa dostępu do Internetu): > 90% w stosunku do usługi wykupionej.

Wskaźniki są obliczane zgodnie z ustaleniami Raportu z prac realizowanych w ramach memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia
jakości usług na rynku telekomunikacyjnym dostępnego na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Operator informuje, że przepisy
powszechnie obowiązującego prawa nie określają szczególnego rodzaju odpowiedzialności za niedotrzymanie deklaracji dotyczących jakości
świadczonej usługi telekomunikacyjnej, jednakże Operator odpowiada wobec Abonenta z tego tytułu na zasadach określonych w Regulaminie, a
także na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym dla niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych (w
tym w szczególności w zakresie prawa Abonenta do żądania odszkodowania). Wskaźniki są aktualizowane dwa razy w roku na stronie Operatora:
www.tkchopin.pl
§ 10. Na skutek rozwiązania Umowy Abonenckiej Abonent winien uiścić na rzecz Operatora zaległe Opłaty związane z Usługą/ Usługami (Opłaty

8. Abonent wyraża zgodę na doręczanie kierowanej do niego korespondencji, w szczególności komunikatów, zawiadomień, rachunków,

faktur, wezwań do zapłaty na wskazany przez abonenta adres poczty elektronicznej.

9. Abonent wyraża zgodę na zamieszczenie jego danych w spisie abonentów.
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§ 16. Wykaz usług świadczonych na podstawie umowy:

Abonent zobowiązuje się do uregulowania:
Łączna kwota Opłat Abonamentowych w jednym Okresie Rozliczeniowym (dotyczy Umowy Abonenckiej zawartej na czas nieokreślony): …..................... zł.
Łączna kwota Opłat Abonamentowych w całym okresie obowiązywania Umowy Abonenckiej (dotyczy Umowy Abonenckiej zawartej na czas określony):
…............... zł.
Podlegające Opłacie świadczenia dodatkowe związane z Umową Abonencką, których skali i wysokości, z uwagi na ich charakter nie można przewidzieć w
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