
NR ID ABONENTA
PROTOKÓŁ URUCHOMIENIA USŁUGI nr ………

  □ Internet w lokalu (adres):..………………………………………………………...od dnia……………

             □ Telewizja Kablowa PAKIET …………………………………………..   
                                                                         
                w lokalu (adres):..…………………………………………………………………….  od dnia……………
 
Wykaz instalowanych urządzeń:

□ Dekoder ……………....................................(typ/model)  S/N…………..……………………….……..

Pozostaje własnością:
 Dostawcy usług  Abonenta

□ Moduł CAM …………………………….…………..
S/N ………………………………………………………………..

Pozostaje własnością:
 Dostawcy usług  Abonenta

□ Karta systemu kodowania …………………..(typ/model)  
S/N ……………………………………………

Pozostaje własnością:
 Dostawcy usług  Abonenta

Zasady i warunki korzystania z karty dekodującej oraz pozostałego sprzętu, przekazanego Abonentowi:

 Abonent, który korzysta z przekazanej przez Dostawcę usług karty (i odpowiednio ewentualnie innego sprzętu, który
pozostaje własnością Dostawcy usług) zobowiązany jest do:

a. korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami eksploatacyjnymi,
b. niezwłocznego  powiadomienia  Dostawcy  usług  o  wszelkich  usterkach,  uszkodzeniach  lub

nieprawidłowościach w jej pracy lub o jej utracie, w celu wymiany lub naprawy,
c. niedokonywania samodzielnie jakichkolwiek ingerencji w kartę, która może być naprawiana, konserwowana

lub modyfikowana wyłącznie przez upoważnionego Przedstawiciela Dostawcy usług,
d. dbania o powierzoną mu kartę oraz powinien zwrócić ją Dostawcy usług w stanie niepogorszonym ponad

normalne zużycie zgodnie z postanowieniami regulaminu świadczenia usług,
e. odłączenia urządzeń Dostawcy usług podczas wyładowań atmosferycznych od zasilania energetycznego.

 Abonent, który korzysta z nabytych od Dostawcy usług urządzeń, zobowiązany jest do:
a. korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami eksploatacyjnymi,
b. powiadomienia Dostawcy usług o wszelkich usterkach, uszkodzeniach lub nieprawidłowościach w ich pracy,
c. niedokonywania w okresie gwarancji samodzielnie jakichkolwiek w nie ingerencji,
d. odłączenia ich podczas wyładowań atmosferycznych od zasilania energetycznego.
e. należytego zabezpieczenia urządzeń oraz przechowywania nazw użytkownika, haseł i kluczy itp. Dostawca

nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wszelkie  straty  wynikające  z  nienależytego  zabezpieczenia  urządzeń
fizycznych oraz kont wirtualnych użytkowanych przez Abonenta. Dostawca nie generuje i nie przechowuje
haseł i kluczy.

Uwagi....................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................................…...

                 …………………………………………                    ………………………………………
Data i podpis przedstawiciela Dostawcy usług Data i podpis Abonenta

ZWROT KARTY SYSTEMU KODOWANIA:

S/N …………………………………………………..      Data zwrotu:………………………………………..

                …………………………………                                        …………………………………….

  data i podpis przedstawiciela Dostawcy Usług                                          data i podpis Abonenta


	Uwagi....................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................…...

