PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY NR ……………………………
Wzór obowiązujący od dnia 01.05.2016

Data i miejsce sporządzenia: ……………………………, Zielona Góra
Dostawca usług
TERRA TELEKOM SP. Z O.O. (dawniej TERRA.NET.PL Tomasz Guzowski),
z siedzibą ul. Poznańska 20C, 65-138 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000588820, NIP: 9731024787, REGON: 363112551, RPT: 7 311, tel.: 68 506 51 50,
fax: 68 414 31 00, www.5g.pl, www.terratelekom.pl, e-mail: bok@5g.pl.
reprezentowany przez: ……………………………
Abonent:
…………………………… NIP: …………………………… REGON: …………………………… KRS: ……………………………,
GSM: ……………………………, Telefon: ……………………………, E-mail: ……………………………
zwanym(a) dalej Abonentem, …………………………… reprezentowanym(a) przez: ……………………………

1. WYKAZ ZAINSTALOWANEGO SPRZĘTU POZOSTAJĄCEGO WŁASNOŚCIĄ DOSTAWCY USŁUG:
Lp.

Nazwa Sprzętu Abonenckiego

Numer Seryjny/MAC

Wartość Sprzętu netto

VAT

Wartość Sprzętu brutto

1

……….

……….

……….

-

……….

2. PARAMETRY USŁUGI:
a) Nazwa taryfy: ……………………………
b) Parametry łącza, określone w § 1 Umowy oraz w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

3. DATA ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUGI: ……………………………
4. ZASADY I WARUNKI UŻYWANIA UDOSTĘPNIONEGO SPRZĘTU
1. Dostawca usług zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany uszkodzonego Sprzętu, który został udostępniony Abonentowi, w przypadku ujawnienia się
podczas instalacji lub eksploatacji wad technicznych uniemożliwiających świadczenie usług o ile niesprawność nie powstała z celowego uszkodzenia
Sprzętu przez Abonenta.
2. Abonent usługi, który korzysta z udostępnionego przez Dostawcę usług Sprzętu, zobowiązany jest do:
a) Korzystania ze Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami eksploatacyjnymi;
b) Niezwłocznego powiadomienia Dostawcy usług o wszelkich usterkach, uszkodzeniach Sprzętu lub jego nieprawidłowościach w pracy lub o jego
utracie;
c) Niezwłocznej wymiany uszkodzonego z własnej winy lub utraconego Sprzętu;
d) Niedokonywania samodzielnie jakichkolwiek ingerencji w Sprzęcie, który będzie naprawiany, konserwowany lub modyfikowany wyłącznie przez
Dostawcę usług lub jego upoważnionego przedstawiciela.
e) Po zakończeniu trwania Umowy Abonent zobowiązany jest do uzgodnienia terminu demontażu i zwrotu Sprzętu Dostawcy usług. Zwrot powinien
nastąpić maksymalnie do 14 dni od daty zakończenia umowy. W chwili demontażu Sprzęt nie może być w stanie gorszym, niż wynikającym z jego
normalnej eksploatacji. Samodzielny demontaż Sprzętu przez Abonenta odbywa się na własną odpowiedzialność.
3. Abonent Usługi odpowiedzialny jest za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę udostępnionego mu Sprzętu.
4. Abonent zostanie obciążony opłatą określoną zgodnie z kwotą wymienioną w Protokole w przypadku uszkodzenia Sprzętu z przyczyn innych niż ukryte
wady techniczne, jak również w przypadku zwrócenia Sprzętu niekompletnego, utraty Sprzętu, lub braku zwrotu Sprzętu w terminie 14 dni od daty
rezygnacji z udostępnienia Sprzętu lub rozwiązania/wygaśnięcia Umowy.
5. Jeśli w chwili odbioru udostępnionego Sprzętu Dostawca usług stwierdzi, iż Sprzęt znajduje się w stanie niekompletnym (np. brak wyposażenia
dodatkowego), wówczas Abonent będzie zobowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody poprzez odkupienie brakującej części. W przeciwnym razie
Dostawca usług nie przyjmie od Abonenta Zestawu instalacyjnego i obciąży Abonenta opłatą określoną zgodnie z kwotą wymienioną w Protokole w
pkt. 1.
6. Rozwiązanie lub wygaśniecie Umowy jest uważane za rezygnację Dostawcy usług z udostępnienia Abonentowi Sprzętu.
7. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
8.Uwagi:

Oświadczam, iż zapoznałem się z Protokołem i akceptuję parametry Usługi dla taryfy …………………………….

.............................................
data i czytelny podpis Abonenta
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.............................................
data i czytelny podpis Dostawcy usług

