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PRZEKAZANIE ZESTAWU ODBIORCZEGO 

Załącznik nr. 3 do umowy nr.  

1. Operator przekazuje, a Klient przyjmuje zestaw odbiorczy do świadczenia usług przez Operatora składający się z elementów 

zapisanych w tabeli poniżej. 

2. Zestaw jest przekazany do używania w celu dostarczenia zakupionych usług wynikających z Umowy przez Klienta i stanowi 

własność Operatora. Klient ma prawo korzystać z przekazanego sprzętu na zasadach i warunkach określonych w umowie. Po 

rozwiązaniu umowy Klient zobowiązany jest zwrócić na własny koszt przedmiot/y użytku w stanie niepogorszonym ponad 

normalne zużycie. 

3. Usługodawca oświadcza, a Abonent potwierdza, że sprzęt, będący przedmiotem najmu, jest sprawny technicznie, przydatny do 

umówionego użytku i nie posiada wad, które mogłyby wpłynąć na świadczoną usługę. 

4. Abonent oświadcza, że zapoznał się z instrukcją obsługi bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu i zaleceniami 

Operatora. 

5. W przypadku zerwania umowy z winy Klienta jest on zobowiązany zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym, na swój 

koszt do siedziby lub oddziału firmy w przeciągu 14 dni od dnia zerwania umowy. Operator w przypadku nie dotrzymania przez 

Klienta terminu naliczy Karę Umowną w wysokości 350.00 PLN za niezwrócenie zestawu odbiorczego określoną na umowie. 

6. Do obowiązków Klienta należy: 

1. Użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Operatora 

2. Zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniem, kradzieżą oraz zniszczeniem 

3. Niezwłoczne informowanie Usługodawcy o zaistniałych awariach, nie później niż w pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia 

4. Utrzymywanie sprzętu w dobrym stanie 

7. Klientowi zabrania się: 

1. Dokonywania samodzielnych napraw bez wiedzy i pisemnej zgody Operatora 

2. Oddawania przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania, podnajem 

8. Od chwili odbioru sprzętu od usługodawcy do momentu jego zwrotu Abonent ponosi odpowiedzialność finansową za jego 

zaginięcie lub uszkodzenie. 

9. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu, Klient zobowiązany jest zapłacić LANTECH Piotr Pilek równowartość jego ceny 

rynkowej. 

10. W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, 

11. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Szczecinie. 

 Lp. Producent / Model Numer seryjny / MAC 

 1    

 2    

 3    

 Data:………………………….                       

 

Podpis Abonenta                                                                     Podpis Operatora 

Adnotacje 
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PROTOKÓŁ ODBIORU / URUCHOMIENIA USŁUGI 

Załącznik nr. 4 do umowy nr.  

Zgodnie z postawieniami Umowy nr _______________ zawartej dnia ________ w Szczecinie o świadczenie Usługi dostępu do 

Internetu, w dniu ........................................ dokonano uruchomienia usługi. 

Przekazano do dyspozycji abonentowi następujący sprzęt:  

Lp. Producent / Model Numer seryjny / MAC

 Sztuk 

 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 

 Data:………………………….                      Data:……………………………….. 

 

Podpis Abonenta                                                                     Podpis Operatora 

 

Adnotacje 

  


