Umowa na wykonanie przyłącza FTTH nr P/
Zawarta w dniu ................................... pomiędzy:
Skynet Sp. z o. o. ul. Warszawska 410, 05-082 Zielonki (gmina Stare Babice) wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000675990 w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 118-16-26-429, REGON 017495570,
Kapitał zakładowy 100 000 zł zwaną dalej Operatorem lub dostawcą usług
a
Abonentem:

Osoba fizyczna

Firma

Imię i Nazwisko / Firma ....................................................................................................................
Dowód osobisty seria i numer .......................................................
NIP .......................................... PESEL / Regon ..............................
Reprezentowanym przez:...................................................................................................................
Adres zamieszkania / siedziba:
Ulica........................................................................ Nr domu ............... Nr mieszkania ...............
Kod pocztowy ...................... Poczta ................................ Miejscowość .....................................
Telefon stacjonarny ........................................ Telefon komórkowy ................................................
Adres e-mail ...................................................
Adres przyłącza FTTH:
– jak zamieszkania / siedziba

– inny, podany poniżej:

Ulica........................................................................ Nr domu ............... Nr mieszkania ...............
Kod pocztowy ...................... Poczta ................................ Miejscowość .....................................
Nr działki..................................................
Adres korespondencyjny:
– jak zamieszkania / siedziba

– jak świadczenia usługi

– inny, podany poniżej:

Ulica........................................................................ Nr domu ............... Nr mieszkania ...............
Kod pocztowy ...................... Poczta ................................ Miejscowość .....................................
§ 1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przyłącza światłowodowego w technologii FTTH zakończonego gniazdem
Abonenckim w lokalizacji wskazanej w adresie przyłącza FTTH.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Przyłącze zostanie poprowadzone przez nieruchomość trasą ustaloną z Abonentem.
4. Przyłącze zostanie wykonane w ciągu maksymalnie 60 dni od zawarcia umowy, chyba że Abonent wskaże inny
odleglejszy termin.

5. W przypadku niedotrzymania przez dostawcę usług terminu realizacji przyłącza telekomunikacyjnego, o którym

mowa powyżej, Abonent jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o realizację przyłącza telekomunikacyjnego
oraz związanej z nią umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie
przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej.

6. Przed wykonaniem przyłącza , w przypadku gdy po weryfikacji w terenie lub podczas wizyty instalatorów, okaże się,

że wystąpiły okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie zawarcia umowy, takie jak: konieczność
zmiany sposobu podłączenia, zmiany trasy przebiegu kabla, przejścia przez teren innych nieruchomości,
ponoszenia przez Operatora dodatkowych kosztów związanych z umieszczeniem przyłącza w drogach lub na

innych nieruchomościach - Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy z powodu braku warunków
technicznych. W takiej sytuacji, o ile będzie to technicznie możliwe, Operator w ciągu 14 dni przedstawi nową ofertę
na wykonanie przyłącza z uwzględnieniem zmienionych warunków technicznych.

7. W razie skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy zgodnie z pkt 5 lub 6 Operatorowi nie przysługuje opłata
przyłączeniowa, a część opłaty przyłączeniowej uiszczona przez użytkownika końcowego do dnia wypowiedzenia
umowy podlega zwrotowi.

8. Operator rozpocznie świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz naliczanie opłat za świadczone usługi
telekomunikacyjne po złożeniu przez Abonenta zamówienia na usługę i potwierdzenia faktu rozpoczęcia
świadczenia usług odpowiednio protokołem, umową lub aneksem do umowy.

9. Wykonane przyłącze światłowodowe pozwala na korzystanie przez Klienta z usług dostępu do sieci Internet,
usług Cyfrowej Telewizji, usługi Telefonii i innych usług oferowanych przez Operatora.
10. Klient oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością wymienioną w adresie przyłącza FTTH i

upoważnia Operatora do prowadzenia wszelkich czynności związanych z wykonaniem, modernizacją i naprawami
przyłącza na wskazanej nieruchomości.

11. Przyłącze o którym mowa w niniejszej umowie obejmuje odcinek od gniazda abonenckiego zlokalizowanego w
budynku Klienta do najbliższego punktu rozgałęźnego zasilanego energią elektryczną OLT.

12. Przyłącze stanowi własność Operatora, w związku z tym, że przyłącze wybudowane jest w celu zaspokojenia
potrzeb nieruchomości opisanej w adresie przyłącza FTTH klient nie będzie rościł wobec Operatora żadnych
roszczeń finansowych z tytułu umieszczenia przyłącza w nieruchomości.

13. Całkowity koszt wykonania przyłącza wynosi ……………………. zł z VAT
a) Cena przyłącza FTTH podana w pkt. 9 jest obniżana do kwoty ......................... pod warunkiem podpisania
umowy na usługi dostępu do Internetu oferowanego przez Skynet w terminie do dnia ..........................................

b) Klient, który skorzysta z Ulgi na przyłącze, i wypowie umowę o świadczenie usługi dostępu do
Internetu przed upływem terminu w niej określonego, zgodnie z art. 57 ust.6 ustawy Prawo
Telekomunikacyjne, zostanie obciążony opłatami dodatkowymi w wysokości ulgi przyznanej
abonentowi na wykonanie przyłącza, pomniejszonej o proporcjonalną wartość za okres od dnia
zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. (Ulga przyznana na wykonanie przyłącza: ...................... zł
z VAT).
14. Abonent dokona opłaty za przyłącze FTTH w terminie i na konto wskazane na fakturze VAT, wystawionej po
instalacji przyłącza FTTH. Faktura zostanie dostarczona na wskazany w umowie adres email.

sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdą zapisy regulaminu świadczenia usług
telekomunikacyjnych (dostępne na stronie www.skynet.net.pl) oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa
polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.

15. W

16. Przetwarzanie danych osobowych:
[ ] wyrażam / [ ] nie wyrażam zgodę/zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych
i promocyjnych w tym dla prezentacji produktów i usług przez Skynet Sp. z o.o.
[ ] wyrażam zgodę / [ ] nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą telefoniczną oraz
elektroniczną na adres e-mail wskazany powyżej.
Administratorem Państwa danych będzie Skynet Sp. z o.o. Dane do kontaktu w zakresie, w jakim dotyczy to
Państwa danych osobowych: Skynet Sp. z o.o. ul. Warszawska 410, 05-082 Zielonki, e-mail: biuro@skynet.net.pl,
numer telefonu: 22 487 10 00
Przetwarzanie danych nastąpi w celach:
•
wykonania niniejszej umowy
•
złożenia zamówienia na usługę i weryfikację w zakresie możliwości zawarcia umowy – przez czas
do zawarcia umowy;
•
marketing własnych usług i produktów – za Państwa zgodą, przez okres do dwóch lat;
Informujemy że przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia
danych do innego administratora danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Możliwe jest także wycofanie zgody
na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i w dowolny sposób, lub zgłoszenie sprzeciwu. Przysługuje

również skarga do organu nadzorczego do spraw danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pełna informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się pod adresem:
http://skynet.net.pl/polityka-prywatnosci/

17. Uwagi do umowy: ........................................................................................................... ...............................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Data podpisu

Podpis Abonenta

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

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

Podpis Operatora

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

