
 

 

 
 
 
 
Szczegółowe Warunki udostępnienia  
Zestawu antenowego Premium z dnia 1 lutego 2022 r. 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania przez Abonentów z Zestawu antenowego Premium udostępnianego przez 

Dostawcę usług (dalej: Szczegółowe Warunki). 

2. Dostawca usług udostępnia Abonentom do korzystania Zestaw antenowy Premium objęty Szczegółowymi Warunkami na 

warunkach określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach, Umowie o świadczenie usług (dalej: Umowa), Regulaminie 

świadczenia usług z dnia 12 grudnia 2018 r. (dalej: Regulamin), Cenniku z dnia 22 grudnia 2014 r. (dalej: Cennik), odrębnych 

Szczegółowych Warunkach, Warunkach Promocji, instrukcji obsługi, dokumencie wydania Zestawu antenowego Premium. 

3. Dostawca usług zobowiązuje się do udostępniania Zestawu antenowego Premium w zakresie i na warunkach określonych 

niniejszymi Szczegółowymi Warunkami, zaś Abonent zobowiązuje się do ich przestrzegania.   

4. Udostępnianie Zestawu antenowego Premium na warunkach określonych w niniejszych Szczegółowych Warunkach nie wyklucza 

możliwości sprzedaży przez Dostawcę usług Zestawu antenowego Premium. W przypadkach, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, niniejsze Szczegółowe Warunki nie będą miały zastosowania. 

5. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do zmian nazw produktów i usług będących w ofercie Dostawcy usług określonych 

w niniejszych Szczegółowych Warunkach. 

6. Korzystanie z Zestawu antenowego Premium dopuszczalne jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Rozdział II. Zasady korzystania z Zestawu antenowego Premium 

1. Abonent zobowiązany jest do używania udostępnionego Zestawu antenowego Premium zgodnie z jego przeznaczeniem 

i w sposób określony w Umowie, Regulaminie, niniejszych Szczegółowych Warunkach, odrębnych Szczegółowych Warunkach, 

Warunkach Promocji, instrukcji obsługi, dokumencie wydania Zestawu antenowego Premium. 

2. Abonent zobowiązuje się do nieudostępniania Zestawu antenowego Premium osobom trzecim (poza osobami wspólnie 

zamieszkującymi z Abonentem), w jakiejkolwiek formie prawnej, a w szczególności poprzez podnajmowanie lub oddawanie do 

bezpłatnego używania, jak też do nieudostępniania usług Dostawcy usług odbieranych przy pomocy Zestawu antenowego 

Premium.     

3. W przypadkach odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy, o których mowa w Rozdziale IX, ust. 1-3 Regulaminu, Abonent ma 

obowiązek niezwłocznego zwrotu udostępnionego Zestawu antenowego Premium do Autoryzowanych Przedstawicieli, których 

lista znajduje się na stronie internetowej Dostawcy usług (z zastrzeżeniem, iż nie może nastąpić to później niż w terminie 14 dni 

od daty odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy). 

4. Z tytułu niezwrócenia przez Abonenta udostępnionego Zestawu antenowego Premium, w przypadkach o których mowa w ust. 3 

niniejszego Rozdziału, Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Dostawcy usług kary w wysokości określonej 

w Rozdziale IV niniejszych Szczegółowych Warunków. 

5. W razie rozwiązania, wygaśnięcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego Rozdziału, Dostawca usług przenosi na Abonenta 

własność udostępnionego Zestawu antenowego Premium za Opłatą w wysokości 1,23 zł. 

 

Rozdział III. Opłaty 

1. Abonent za korzystanie z Zestawu antenowego Premium uiszcza na rzecz Dostawcy usług Opłaty zgodnie z Tabelą 1.  

 

Tabela 1 

 

2. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do wprowadzania innych niż określone w Tabeli 1 Opłat, określonych szczegółowo 

w odrębnych Szczegółowych Warunkach, Warunkach Promocji. 

 

Rozdział IV. Kary 

*Dostawca usług zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary. 

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe 

1. W nieuregulowanych niniejszymi Szczegółowymi Warunkami kwestiach zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu, 

Umowy, Cennika,  odrębnych Szczegółowych Warunków, Warunków Promocji. 

2. Niniejsze Szczegółowe Warunki zostały wydane w oparciu o Regulamin i wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2022 r. na zasadach 

określonych w Regulaminie. 

 

 
Jednorazowa Opłata Aktywacyjna – za korzystanie z Zestawu antenowego 

Premium 

Zestaw antenowy Premium 99 zł 

kary związane z Zestawem antenowym Premium* 

Brak zwrotu Zestawu antenowego Premium,  

w przypadkach określonych w Regulaminie Rozdział IX, ust. 1 - 3 
Zestaw antenowy Premium 99 zł 


