U M O W A nr

Zawarta w dniu ……………….. rok w Solcu Kujawskim pomiędzy:
Panem/nią
Zamieszkałym/łą w Solcu Kujawskim przy ul. ………………………
o numerze klienta identycznym z numerem umowy
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
„Telewizja Solec” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim ul. Żwirki i Wigury 1
reprezentowana przez Marka Adamczyka – Prezesa Spółki
zwanym w dalszej części umowy Operatorem.

§ 1.
Operator zobowiązuje się do:
1. włączenia

w

jedno

istniejące,

sprawne

technicznie,

gniazdo

antenowe

u Zamawiającego, sygnału telewizji kablowej obejmującej pakiet podstawowy, wg aktualnego
cennika pakietu podstawowego z dniem ……………….. roku.
2. świadczenia usług eksploatacyjnych utrzymania sieci w stałej sprawności technicznej
i zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi przez cały
okres

obowiązywania

umowy,

a

w

szczególności

usuwania

awarii

na

bieżąco

i bezzwłocznie w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od zgłoszenia. Operator nie
odpowiada za brak sygnału z winy nadawcy lub sił wyższej.
3. świadczenia usług konserwacyjnych tzn. dołożenia wszelkiej staranności aby w gnieździe
antenowym wszystkie programy przewidziane niniejszą umową były dobrej jakości.
4. regulowania opłat wynikających z faktu dostarczenia sygnału do gniazda antenowego u
Zamawiającego

z

wyłączeniem

urzędowej

opłaty

z

tytułu

abonamentu

radiowo-telewizyjnego.

§ 2.
1.

Za wykonanie usług zawartych w § 1. Zamawiający jest zobowiązany przekazać na rzecz
Operatora kwotę 8,90 zł. w terminie do 30 dnia każdego miesiąca. Wpłat można dokonywać
bezpośrednio

na

konto

nr

…………………………………………………..
(indywidualne konto klienta w Banku BGŻ o/Solec Kujawski)

2. Operator

może

dokonać

zmiany

wysokości

opłaty

z miesięcznym wyprzedzeniem w formie pisemnego aneksu.

za

świadczone

usługi

§ 3.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim jednomiesięcznym
pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.
2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w przypadku braku akceptacji zmiany Umowy,
Cennika lub Regulaminu dokonanej przez Operatora. Operator informuje Zamawiającego o
dokonanych zmianach oraz prawie rozwiązania Umowy i skutkach rozwiązania Umowy.
Oświadczenie Zamawiającego w takim przypadku powinno być doręczone Operatorowi
najpóźniej ostatniego dnia przed wejściem w życie zmian.
3. Zamawiający w pisemnym uzgodnieniu z Operatorem może zawiesić na określoną ilość
miesięcy korzystania z usług świadczonych przez Operatora na podstawie niniejszej umowy.
W takim wypadku, poczynając od ustalonego w uzgodnieniu miesiąca Zamawiający nie wnosi
na rzecz Operatora opłaty określonej w § 2.pkt 1. Ponowne wykonywanie usługi przez
Operatora możliwe jest od pierwszego dnia miesiąca określającego termin jej włączenia
wskazanego we wniosku Zamawiającego.
4. Operatorowi przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim jednomiesięcznym
pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 4.
Dwumiesięczna zaległość w opłatach i braku jej uregulowania, pomimo pisemnego wezwania
uprawnia do zaprzestania wykonywania usług przez Operatora za wypowiedzeniem z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Kontynuacja niniejszej umowy po skutecznym
wypowiedzeniu możliwa jest po dokonaniu wpłaty zaległych opłat oraz uiszczeniu dodatkowej opłaty
w wysokości 40 zł. tytułem wykonania przez operatora dodatkowych czynności związanych z
odłączeniem i ponownym podłączeniem Zamawiającego.

§ 5.
Nie jest wymagana zmiana umowy, o ile konieczność zmian wynika z przepisów prawa, decyzji
administracyjnych, względów technicznych niezależnych od Operatora.

§ 6.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. udostępnienia mieszkania w szczególności gniazda antenowego podczas wykonywania usługi
2. nie dokonywania żadnych przeróbek w sieci kablowej, udostępniania sygnału innym osobom.
Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych zobowiązań uprawnia Operatora do
niniejszej umowy bez wypowiedzenia z winy Zamawiającego.

rozwiązania

§ 7.
Świadczenie usług wynikających z umowy nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z samowolnych
napraw, rozbudowie instalacji antenowej, niesprawności odbiornika telewizyjnego w mieszkaniu
Zamawiającego. Dokonanie naprawy przez Operatora podlega odrębnej opłacie.

§ 8.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia Regulaminu,
Cennika oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy
rozstrzygane będą polubownie lub przez właściwe Sądy Powszechne, właściwe dla miejsca wykonania
umowy.
§ 9.
Umowa niniejsza została zawarta na czas nieokreślony. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Oświadczam, że zapoznałem się :
z Cennikiem pakietów telewizyjnych i Regulaminem Telewizji Kablowej TVS w Solcu Kujawskim.

Oświadczam, że na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej
umowie w celu jej realizacji przez "Telewizja Solec" Spółka z o.o.,
ul. Żwirki i Wigury 1, 86-050 Solec Kujawski. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że
zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy
znajduje się pkt.7 Regulaminu Telewizji Kablowej TVS w Solcu Kujawskim.

____________________________
(Zamawiający)

__________________________
(Operator)

