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ROUTER U ABONENTA
Aneks nr zawarty dnia
201 r. do umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu nr
zawartej dnia
20
r. pomiędzy firmą Radio-Telecom zwaną dalej Operatorem z siedzibą w Krakowie przy ul. Widok 6
reprezentowaną przez właściciela Andrzeja de Junosza Załuskiego, a osobą:

Dane Abonenta i nr umowy:
Adres instalacji:
Adres MAC routera:

zwaną dalej Abonentem, o treści następującej:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Abonent wyraża zainteresowanie, a Operator zgadza się na podłączenie w lokalu Abonenta routera
sprzętowego, o jednoznacznie określonym adresie MAC, rozdzielającego dostarczaną przez Operatora
przepływność łącza internetowego na komputery pracujące w sieci lokalnej Abonenta.
Wszystkie podłączone do routera komputery tworzą wraz z routerem sieć lokalną Abonenta i znajdować się
muszą w lokalu Abonenta wymienionym w pozycji „Adres instalacji” niniejszego aneksu. Niedopuszczalnym
jest podłączanie do routera urządzeń zlokalizowanych poza lokalem Abonenta wskazanym w niniejszym
aneksie. Stwierdzenie przez Operatora nieprzestrzegania przez Abonenta zapisów tego punktu upoważnia
Operatora do nałożenia opłaty karnej zgodnie z poz. 27 Regulaminu Świadczenia Usług i poz.18 Cennika usług
z dn. 1.06.2008 r.
Ustala się, że zakończeniem przyłącza internetowego od strony Operatora jest kabel UTP zakończony wtykiem
RJ45 do którego Abonent podłącza wejście WAN (INTERNET) routera lub komputer. Operator nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie usługi dostępu do Internetu w sieci lokalnej
Abonenta.
W związku z dzieleniem przepływności łącza na wiele komputerów Operator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za jakość indywidualnego dostępu do Internetu z każdego z komputerów w sieci lokalnej
Abonenta.
Konfiguracja i utrzymanie w sprawności programowej routera nie zawiera się w zakresie usługi dostępu do
Internetu realizowanej przez Operatora.
Z tytułu zakończenia łącza routerem Operator nie pobiera dodatkowych opłat abonamentowych.
Z tytułu każdorazowej konfiguracji routera Operator pobiera opłatę jednorazową zamieszczoną w poniższym
cenniku usług.
Router może zostać zakupiony indywidualne jedynie wg wskazań Operatora. Istnieje możliwość dzierżawy
routera od Operatora.
Router jest konfigurowany przez Operatora w jego siedzibie.
Operator zastrzega sobie wyłączne prawo konfigurowania i wglądu w konfigurację routera oraz ilości
podłączonych do niego komputerów Abonenta.

Cennik usług związanych z konfiguracją i użytkowaniem routerów:
1. Dopłata abonamentowa miesięczna za usługę DDI przy łączu zakończonym routerem
2. Konfigurowanie routera kupowanego od Operatora w siedzibie Operatora
3. Konfigurowanie routera Klienta w siedzibie Operatora
4. Warunkowa kaucja za wypożyczenie routera przewodowego od Operatora
5. Warunkowa kaucja za wypożyczenie routera bezprzewodowego od Operatora
6. Dopłata abonamentowa miesięczna za wypożyczenie routera przewodowego od Operatora
7. Dopłata abonamentowa miesięczna za wypożyczenie routera bezprzewodowego od Operatora

0 zł brutto
0 zł brutto
31 zł brutto
99 zł brutto
139 zł brutto
9 zł brutto
12 zł brutto

Wypożyczane urządzenie: ................................................................................................................... wartość brutto: ................... zł
Jako Abonent niniejszym potwierdzam przejęcie od Operatora odpowiedzialności materialnej za w/w wypożyczane od Operatora
urządzenie i zobowiązuję się do jego zwrotu do siedziby Operatora w stanie kompletnym i niepogorszonym do 3 dni od daty
zakończenia korzystania z usługi dostępu do Internetu Infostrada RT.

.........................................
podpis Abonenta

.........................................
podpis i pieczęć Operatora

