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Umowa o Świadczenie Usług Internetowych 
 
Umowa zawarta w dniu …………………….. w miejscowości …………………………………… 
 
Telsonet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie 20-458, przy ulicy Mikołaja Reja 21, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie-Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000169786, o 
kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, NIP: 946-238-96-17, REGON: 432665624, zwaną dalej Operatorem a: 
 
DANE ABONENTA: 
 
1. Imię i Nazwisko ............................................................................................................................................................  

Zwany dalej: „ABONENTEM” 

2. Adres  ...........................................................................................................................................................................  

3. Seria i nr dokumentu tożsamości  ................................................................................................................................  

4. PESEL/NIP:  .................................................................................................................................................................  

5. Adres e-mail:  ...............................................................................................................................................................  

6. Numer telefonu:  ...........................................................................................................................................................  

ADRES KORESPONDENCYJNY, (jeżeli inny, niż wskazany powyżej): 

7. Imię i Nazwisko: ...........................................................................................................................................................  

8. Adres:  ..........................................................................................................................................................................  

10. Termin rozpoczęcia świadczenia usług – Operator rozpocznie świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie od  

 .........................................................................................................................................................................................  

11. Adres świadczenia usługi:  
 
 .........................................................................................................................................................................................  

12. Umowa zawarta na czas:     LONY 
      Umowa na okres:  12 miesięcy  ące   miesięcy 
 

„Internet Światłowodowy na 24/36 miesięcy” w opcji taryfowej: 

 INTERNET 12   INTERNET 20   INTERNET 50 

 INTERNET 150   
 
Usługa Indywidualna ........................................................................................................................................................  
 
14. Dodatkowy rabat: .......................................................................................................................................................  

Miesięczny abonament:....................................................................................................................................................  

15. Ulga………………....................... (wysokość ulgi – Kwota). 

Ulga przyznana Abonentowi w związku z zawarciem Umowy 
16. Kara Umowna 1499,00 zł (kwota z VAT) (wysokość kary). 
Kara umowna z tytułu jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed 
upływem terminu ustalonego w Umowie. 
 
17. Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT (e-faktura) albo druków wpłat Opłaty Abonamentowej w formie 
elektronicznej na ww. adres e-mail Abonenta. 

  N I E 
 
18. Proszę o dostarczanie wyłącznie na wskazany powyżej adres e-mail lub poprzez umieszczenie komunikatu w Panelu 
Klienta (po uruchomieniu Usługi przez Operatora) propozycji zmiany warunków umowy, w tym określonych w 
Regulaminie Świadczenia Usług oraz zmian w Cenniku, oraz potwierdzeń dotyczących złożenia przeze mnie za pomocą 
środków porozumiewania się na odległość oświadczeń o zmianie warunków Umowy, proponowanych zmian 
Regulaminu, Cennika, jak również informacji o zmianie nazwy, adresu lub siedziby Operatora. 
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1. Przedmiotem niniejszej umowy (Umowa) jest świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta Usług Internetowych 

w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie Świadczenia Usług Internetowych (Regulamin), 
Cenniku lub odpowiednich Warunkach Ofert Promocyjnych (Promocja). 

2. Operator umożliwia Abonentom korzystanie z następujących usług, które składają się na opłatę abonamentową: 
przyłączenie do sieci, dostęp do sieci, usługi dostępu szerokopasmowego, w tym usługi transmisji danych. 

3. Operator w ramach Umowy dostarcza Abonentowi także dodatkowe Usługi Telekomunikacyjne/opcje usług, 
świadczenia towarzyszące i inne produkty określone w Warunkach Ofert Promocyjnych. Wymienione usługi 
Operator świadczy Abonentowi wraz z dostępnymi opcjami usługowymi wybranymi przez Abonenta. 

4. Rozpoczęcie świadczenia Usług Internetowych przez Operatora następuje w dniu określonym w umowie.   
5. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

5.1. Abonent może wystąpić o zmianę zakresu świadczonych Usług Internetowych, zmianę okresu, na jaki została 
zawarta Umowa. Zmiana warunków Umowy w tym zakresie może nastąpić w formie pisemnej lub za pomocą 
udostępnionych przez Operatora środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie lub za 
pomocą innych środków komunikacji, zgodnie z danymi teleadresowymi, które są podane na stronie internetowej 
Operatora.  

5.2. Abonent może złożyć Operatorowi oświadczenie dotyczące zmiany warunków Umowy za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość (telefonicznie, pisemnie, w formie elektronicznej lub przez automatyczny 
system obsługi Abonenta). 

5.3. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zmian, których można dokonać na odległość, oraz trybu ich 
dokonywania są dostępne w punktach Sprzedaży, w Biurze Obsługi Abonenta oraz na stronie WWW Operatora. 

5.4. W przypadku zmiany warunków Umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Operator 
potwierdzi Abonentowi treść zmiany, fakt złożenia oświadczenia powodującego taką zmianę, jego zakres i termin 
wprowadzenia zmian. 

5.5. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej w powyższy sposób zmiany warunków Umowy, bez 
podania przyczyn, przez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia 
otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na 
adres Operatora. Abonentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, jeśli 
Operator, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy. 

6. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Umowy. W przypadku zmiany warunków Umowy, Operator 
doręczy Abonentowi na piśmie lub drogą elektroniczną treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem, co najmniej 
jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie. 

7. W przypadku braku akceptacji zmian Abonent ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia, o ile najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmian złoży w formie pisemnej 
oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy Operatorowi nie przysługuje 
roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulg przyznanych Abonentowi, chyba, że zmiana warunków Umowy 
wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień 
umownych. W przypadku nieskorzystania przez Abonenta w wymaganym terminie z prawa wypowiedzenia Umowy 
zmiana warunków Umowy wchodzi w życie w terminie wskazanym w zawiadomieniu. 

8. W przypadku, gdy świadczenie Usług Internetowych związane jest z przyznaną Abonentowi ulgą i następuje 
jednostronne rozwiązanie Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu, na 
jaki Umowa została zawarta, Abonent zostanie obciążony kwotą w wysokości uzyskanej ulgi. Wysokość roszczenia 
z tego tytułu nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość 
za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania, liczoną za pełen Okres Abonamentowy. W przypadku, 
gdy Umowę wypowiada Abonent, karę należy zapłacić w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.  W przypadku 
skorzystania przez Abonenta z wypowiedzenia Umowy w związku ze zmianą warunków Umowy (ust. 7), 
Operatorowi nie przysługuje roszczenie o zwrot Ulgi. 

9. W przypadku propozycji zmiany warunków Umowy określonych w Regulaminie lub propozycji zmiany w Cenniku, 
gdy zmiana taka (a) wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, (b) powoduje obniżenie cen Usług 
Telekomunikacyjnych, (c) powoduje dodanie nowej usługi lub (d) wynika z decyzji regulatora rynku 
telekomunikacyjnego, Operator podaje treść proponowanych zmian jedynie do wiadomości publicznej na swojej 
stronie WWW. 

10. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków Umowy lub Regulaminu albo zmiany w Cenniku wynika 
wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla Usług Telekomunikacyjnych, Operator 
podaje jedynie do wiadomości publicznej na swojej stronie WWW informację o: 
10.1. zmianie warunków Umowy lub Regulaminu lub zmianie w Cenniku, o terminie jej wprowadzenia, wraz ze 

wskazaniem miejsca udostępnienia treści zmiany lub miejsca ich udostępnienia; 
10.2. prawie wypowiedzenia Umowy przez Abonenta w przypadku braku akceptacji tych zmian oraz 
10.3. konieczności zwrotu ulgi udzielonej Abonentowi przez Operatora w związku z zawarciem Umowy, w przypadku 

skorzystania przez Abonenta z prawa do jej wypowiedzenia. 
11. Abonent zobowiązuje się nie korzystać z Usług Telekomunikacyjnych w sposób naruszający prawo lub 

postanowienia Umowy, a w szczególności nie używać urządzeń telekomunikacyjnych: 
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11.1. które zostało skradzione, nie ma homologacji i nie posiada certyfikatu zgodności z zasadniczymi 
wymaganiami, lub wywołuje zaburzenia elektromagnetyczne; 

11.2. do działań powodujących lub mogących powodować zakłócenia pracy Sieci, urządzeń podłączonych do Sieci 
lub sieci Internet. 

12. Operator niezwłocznie poinformuje Abonenta na piśmie o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, chyba że 
Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu 
adres e-mail albo w inny sposób przewidziany w przepisach prawa. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi 
zmiany warunków Umowy. 

13. Tryb i warunki dokonywania zmian Umowy mogą być inne niż wskazane wyżej, jeśli będzie to wynikać wprost z  
przepisów prawa lub mieszczącego się w ich ramach porozumienia stron. 

14. Rozwiązanie Umowy następuje w wyniku jej wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej z zachowaniem 30-
dniowego okresu wypowiedzenia. Skutek wypowiedzenia w postaci rozwiązania Umowy przypada zawsze na koniec 
Cyklu Rozliczeniowego rozpoczynającego się po dniu doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie. Do dnia 
rozwiązania są naliczane opłaty wynikające z Umowy. W przypadku, gdy Umowę wypowiada Abonent składa on 
wypowiedzenie do Punktu Sprzedaży lub na adres Operatora. 

15. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy, w szczególności w zakresie obowiązku ponoszenia 
przez Abonenta opłat, Operator może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym po 
uprzednim wezwaniu Abonenta do zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków i bezskutecznym upływie 
wyznaczonego Abonentowi w tym celu terminu. 

16. Obowiązkowe postanowienia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych umieszczone w Regulaminie 
Świadczenia Usług Internetowych: 
16.1. sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi; 
16.2. sposoby dokonywania płatności; 
16.3. okres rozliczeniowy; 
16.4. ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych abonentowi przez dostawcę usług telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych, o ile zostały one wprowadzone przez dostawcę usług lub na jego zlecenie; 
16.5. dane dotyczące funkcjonalności świadczonej usługi obejmujące informacje: 

a) czy gromadzone są dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest 
połączenie, 

b) o wszelkich ograniczeniach w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych, 
c) o wszelkich ograniczeniach w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji, 
d) o procedurach wprowadzonych przez dostawcę usług w celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci, aby zapobiec 

osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, wraz z informacją o ich wpływie na jakość świadczonych usług, 
e) o działaniach, jakie dostawca usług jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia 

bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług; 
f) dane dotyczące jakości usług, w szczególności minimalne oferowane poziomy jakości usług, w tym czas 

wstępnego przyłączenia; 
16.6. zakres usług serwisowych oraz sposoby kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą; 
16.7. zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość 

odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, w szczególności w przypadku gdy nie został osiągnięty 
określony w umowie poziom jakości świadczonej usługi; 

16.8. zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji oraz informację, 
16.9. o polubownych sposobach rozwiązywania sporów; 
16.10. sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych; 
16.11. sposób przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o 

sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych; 
16.12. wszelkie opłaty należne w momencie rozwiązania umowy, w tym warunki zwrotu telekomunikacyjnych 

urządzeń końcowych ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić. 
17. Wszelkie zmiany, z wyjątkiem wyraźnie wskazanych w Umowie, Regulaminie, Cenniku, uzupełnienia lub 

rozwiązanie niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej. 
18. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze 

Stron. 
19. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony (dzień zawarcia Umowy). 

20. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają: Regulamin, Cennik Usług internetowych lub 
Regulamin Promocji, które stanowią integralną część Umowy. 

 
 
 

………………………………………………. ………………………………………………. 
(czytelny podpis Abonenta) (czytelny podpis Pełnomocnika) 
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O Ś W I AD C Z E N I A 
Oświadczam, że przed zawarciem Umowy otrzymałem (-łam), zapoznałem (-łam) się i akceptuję: 1) Regulamin 
świadczenia usług internetowych przez Telsonet 2) Cennik oraz  Warunki oferty promocyjnej „Internet Światłowodowy”, 
3) niniejszą Umowę, 4) dokument zatytułowany „Informacje przedkontraktowe dla umowy o świadczenie usług 
internetowych, oraz dysponowałem odpowiednim czasem do zapoznania się  z nimi. 
 
Oświadczam także, że przed zawarciem Umowy przekazano mi informacje o głównych cechach Usług Internetowych, 
sposobie porozumiewania się Operatora z Abonentem, identyfikacyjnych i kontaktowych danych Operatora, sposobie 
obliczania opłat i dodatkowych kosztach (jeśli istnieją), sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Operatora oraz 
jego procedurze reklamacji, przewidzianej prawem odpowiedzialności Operatora za jakość świadczenia, treści usług 
posprzedażnych i gwarancji, czasie trwania Umowy, a w przypadku zawarcia Umowy na czas nieoznaczony – sposobie i 
przesłankach jej wypowiedzenia. 
 
Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. W 
przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego 
świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. 
  T A K    N I E 
 
Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do lokalu upoważniający mnie do podjęcia decyzji w zakresie wyrażenia zgody 
na świadczenie Usług internetowych w lokalu. 
 
Potwierdzam, że zostałem (-łam) poinformowany (-ana), iż: (a) zawierając z Operatorem poza lokalem przedsiębiorstwa 
Umowę mam prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, (b) do 
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, (c) 
oświadczenia o odstąpieniu mogę przesyłać na adres Operatora. 
Oświadczam, że przed zawarciem z Operatorem Umowy osoba zawierająca ją w imieniu Operatora okazała mi: (a) 
dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez Operatora, (b) jej dokument tożsamości, (c) 
dokument potwierdzający jej umocowanie do zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w imieniu 
Operatora, oraz wręczyła mi pisemny wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawierający oznaczenie nazwy 
Operatora i adresu jego siedziby. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym środkami komunikacji elektronicznej, oraz na 
udostępnienie przez Operatora moich danych osobowych podanych w Umowie, podmiotom powiązanym z Operatorem 
w celach marketingowych ich produktów/usług: 
 T A K   N I E 
 
Zamawiam usługę przesyłania mi na podany adres e-mail Faktur za Usługi Telekomunikacyjne i podstawowych wykazów 
wykonanych Usług Telekomunikacyjnych w formie elektronicznej. 
 T A K   N I E 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operatora moich danych osobowych podanych w Umowie, obejmujących w 
szczególności: adres e-mail i numer telefonu, w celach związanych ze świadczoną usługą, w tym wysyłania zmian 
regulaminów i cenników, potwierdzeń zmiany umowy, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i Regulaminie: 
 T A K   N I E 
 
Operator jest administratorem danych osobowych Abonenta, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe Abonenta są przetwarzane w celu 
realizacji Umowy, a także - o ile Abonent wyrazi zgodę - dla celów marketingu produktów/usług podmiotów powiązanych 
z Operatorem. Operator przetwarza dane transmisyjne dla celów naliczania opłat za świadczone usługi, w okresie 
obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy. Operator, jako 
administrator danych, może udostępniać dane osobowe Abonentów, podmiotom upoważnionym na mocy 
obowiązujących przepisów prawa lub stosownej umowy z Operatorem w graniach określonych przepisami prawa. 
Abonentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także wyrażenia 
sprzeciwu, co do ich przetwarzania przez Operatora w sposób niezgodny z prawem lub celem przetwarzania danych 
oraz prawo wyrażania sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Przetwarzanie 
danych osobowych w celu realizacji Umowy w zakresie przewidzianym w ustawie – Prawo telekomunikacyjne nie 
wymaga zgody Abonenta, przetwarzanie innych danych wymaga zgody Abonenta. 
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