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Zawarcie Umowy
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Wymagane dokumenty

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
Abonament — cykliczna opłata ponoszona przez Abonenta z tytułu gotowości
Operatora do zapewnienia możliwości korzystania przez Abonenta z Usług Operatora.
Abonent — podmiot, będący stroną Umowy zawartej w ofercie DROPSS.
Serwis Automatyczny — automatyczny system obsługi Abonenta dostępny
za pośrednictwem telefonu lub strony dropss.pl.
Cennik — wykaz dostępnych dla Abonenta Usług oraz kosztów usług serwisowych
wraz z zestawieniem wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania, dostępny
w aktualnej wersji za pośrednictwem strony www.dropss.pl.
DropssInfo — jednostka organizacyjna Operatora odpowiedzialna za obsługę
Abonenta.
Okres Rozliczeniowy — miesięczny okres, za który dokonywane są rozliczenia
należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczonych Usług, rozpoczynający
i kończący się w dniach wskazanych przez Operatora na Rachunku.
Operator — Netia SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041649, o kapitale zakładowym
w wysokości 348 088 394 złotych, opłaconym w całości, NIP 526-02-05-575, REGON
011566374.
PIN — poufny ciąg cyfr znany wyłącznie Abonentowi, potwierdzający jednoznacznie
tożsamość Abonenta podczas dokonywania zdalnych operacji związanych z Usługą.
Rachunek — dokument księgowy lub żądanie płatności będące podstawą dokonywania
przez Abonenta płatności za Usługę świadczoną na jego rzecz przez Operatora.
Regulamin — niniejszy Regulamin Świadczenia Usług dla Abonentów DROPSS.
Umowa — umowa o świadczenie Usług w ofercie DROPSS zawarta pomiędzy
Abonentem i Operatorem.
Urządzenie Abonenckie — urządzenie telekomunikacyjne wraz z akcesoriami (np. pilot,
kabel, zasilacz) udostępnione Abonentowi przez Operatora w celu korzystania z Usługi.
Usługa Telekomunikacyjna („Usługa”) — usługa dostępu do sieci Internet świadczona
na aktywnym łączu dostępowym innego operatora (technologia BSA lub LLU), a także
usługa dodatkowa oraz inna usługa w ofercie DROPSS.
Ustawa — ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171
poz. 1800 z późn. zm.).
Zakończenie Sieci — łącze dostępowe wraz z jego zakończeniem zainstalowanym
zgodnie z danymi zawartymi w Umowie, przeznaczone do zapewnienia Abonentowi
dostępu do Usług.

1.	Regulamin określa zasady świadczenia Usług na rzecz Abonentów przez Operatora.
2.	
Operator może wprowadzić dodatkowe regulaminy dla świadczonych przez siebie Usług.
3.	Postanowienia Umowy oraz dodatkowych regulaminów odmienne od postanowień
zawartych w Regulaminie lub Cennika, znajdują pierwszeństwo przed
postanowieniami Regulaminu lub Cennika.

§3
Zakres świadczonych Usług

1.	Operator świadczy usługi dostępu do sieci Internet, a także usługi dodatkowe
i inne usługi wskazane w Cenniku lub dodatkowych regulaminach. Zakres Usług
świadczonych na rzecz Abonenta określa Umowa. Abonent ma prawo zmiany
zakresu Usług zgodnie z dostępną dla niego ofertą.
2.	Zakres Usług i oferta Operatora dostępna na poszczególnych obszarach
lub w ramach danej technologii mogą być zróżnicowane w zależności
od posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych.
3.	W ramach Abonamentu Operator zapewnia:
a) stałą możliwość korzystania z danej Usługi;
b)	możliwość korzystania z Usług przypisanych w Cenniku do danego Abonamentu;
c) obsługę serwisową, z wyłączeniem usług serwisowych dodatkowo płatnych.
4. Abonent może kontaktować się z podmiotami świadczącymi usługi serwisowe:
a) telefonicznie poprzez numer DropssInfo;
b)	elektronicznie poprzez stronę dropss.pl oraz podany na niej dedykowany
do obsługi Abonenta adres poczty elektronicznej;
c)	pisemnie, na adres siedziby Operatora;
d)	faksem na podany przez Operatora dedykowany do obsługi Abonenta numer
telefoniczny.
5.	W ramach obsługi serwisowej dostępnej w ramach Abonamentu Operator
zapewnia:
a) obsługę Abonenta za pośrednictwem Automatycznego Serwisu;
b)	obsługę Abonenta przez konsultanta w zakresie:
		— przyjmowania zgłoszeń reklamacji, awarii, wypowiedzeń Umowy oraz zawiadomień,
do których przesyłania Abonent jest zobowiązany zgodnie z postanowieniami
Regulaminu lub Umowy, lub zleceń, do realizacji których jest uprawniony
zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;
6.	W ramach dodatkowo płatnej obsługi serwisowej Operator zapewnia obsługę
Abonenta z asystą konsultanta (w zakresie szerszym niż określony w ust. 5 lit b)
powyżej). Opłaty za korzystanie z płatnych usług obsługi Abonenta z asystą
konsultanta oraz zasady ich pobierania zawarte są w Cenniku.
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1.	Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, chyba że Umowa stanowi inaczej.
2.	Wskutek zawarcia Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług
na zasadach określonych w Umowie, Regulaminie, Cenniku oraz, jeśli obowiązują,
regulaminach dodatkowych, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania
postanowień ww. dokumentów i do terminowego uiszczania opłat za Usługi.
3.	W przypadku zawierania Umowy z Konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa
Operatora lub na odległość, Abonent ma prawo odstąpienia od Umowy bez
podawania przyczyny, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Szczegółowe
informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, wzorze
formularza odstąpienia od umowy, a także kosztach zwrotu rzeczy, które ponosi
Konsument w przypadku odstąpienia oraz obowiązku zapłaty przez Konsumenta
poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zawierają punkty 4
poniżej oraz załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4.	Konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Operatora
lub na odległość w przypadku, gdy:
a)	Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta i przed
rozpoczęciem świadczenia usługi poinformował Konsumenta, że po spełnieniu
świadczenia Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy;
b)	umowa dotyczy dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Operator ma prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku:
a) braku możliwości technicznych świadczenia Usługi;
b) braku oferty dla danego rodzaju podmiotów;
c)	niespełnienia warunków wynikających z Regulaminu lub regulaminów odrębnych,
w szczególności dotyczących przedstawienia dokumentów określonych w § 5;
d)	gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z Umowy
zawartej z Operatorem, w szczególności zalega z opłatami na rzecz Operatora;
e)	
gdy wcześniejsza Umowa o świadczenie Usług, zawarta z Zamawiającym
została rozwiązana przez Operatora lub wygasła w związku z naruszeniem jej
postanowień bądź postanowień Regulaminu;
f)	negatywnej oceny wiarygodności płatniczej dokonanej na podstawie informacji
udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej w trybie określonym
w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych
(Dz.U. Nr 50 poz. 424 z późn. zm.).

1.	Umowa może zostać zawarta z podmiotem, który przedstawi dokument:
a) potwierdzający jego tożsamość oraz miejsce zameldowania na pobyt stały;
b)	wskazujący na posiadanie tytułu prawnego do Zakończenia Sieci, przez które
świadczona będzie usługa dostępu do Internetu oraz do lokalu, w którym
Zakończenie Sieci jest zainstalowane;
c)	potwierdzający możliwość wykonania zobowiązania wobec Operatora zgodnie
z ust. 2 poniżej.
2.	Za dokument potwierdzający możliwość wykonania zobowiązania wobec
Operatora uznaje się jeden ze wskazanych poniżej dokumentów:
a)	potwierdzenie korzystania z polecenia zapłaty lub stałego obciążania ROR;
b)	terminowo opłacone dwa ostatnie rachunki za usługi telekomunikacyjne, gaz,
czynsz lub energię elektryczną.
3.	Operator ma prawo żądania okazania dodatkowego dokumentu, o ile wymienione
powyżej nie potwierdzają według Operatora możliwości wykonania zobowiązania
wobec Operatora.
4.	W przypadku zawierania Umowy przez przedstawiciela lub pełnomocnika, osoba
umocowana zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość oraz przedstawić
dokument potwierdzający umocowanie.

§ 6 Zabezpieczenia

1.	Operator, w szczególności w przypadku negatywnej oceny wiarygodności
płatniczej Zamawiającego lub Abonenta, może uzależnić:
a) zawarcie Umowy;
b)	zmianę Umowy polegającą na rozszerzeniu zakresu Usług, zmianie taryfy
na wyższą, zwiększeniu przepustowości transmisji danych lub zmianie pakietu
programów telewizji kablowej na wyższy;
c)	dalsze świadczenie Usług;
	od złożenia lub podwyższenia kaucji bądź też złożenia innego odpowiedniego
zabezpieczenia roszczeń mogących powstać w związku z uszkodzeniem
lub utratą Urządzeń Abonenckich, bądź też nieterminową wpłatą należności
z tytułu świadczenia Usług.
2.	Kaucja nie jest przedpłatą ani zaliczką na poczet przyszłych należności Operatora.
Operator ma prawo potrącić swoją wymagalną wierzytelność z tytułu Umowy z kwoty
kaucji i w każdym czasie może żądać uzupełnienia kaucji do pierwotnej wysokości,
jeżeli kaucja uległa zmniejszeniu. Kaucja jest przesyłana przez Abonenta
przelewem bankowym na wskazany przez Operatora numer rachunku bankowego.
3.	Operator deponuje środki pieniężne pobrane od Zamawiającego lub Abonenta
tytułem kaucji na odrębnym nieoprocentowanym rachunku bankowym Operatora.
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4.	Jeśli nie zachodzą przesłanki do potrącenia, o którym mowa w ust. 2, Operator
zwróci niezwłocznie Zamawiającemu lub Abonentowi kaucję w przypadku
rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
5.	Z zastrzeżeniem zdania następnego w przypadku Konsumentów, wysokość kaucji
lub innego zabezpieczenia nie będzie wyższa niż 5-krotność opłat
abonamentowych za usługi wskazane w Umowie. W przypadku gdy w ramach
Umowy Abonent nabywa rzecz po obniżonej cenie, wysokość kaucji wskazana
w zdaniu poprzednim może ulec zwiększeniu o wartość takiej rzeczy,
a w przypadku korzystania z usług głosowych wysokość kaucji wskazana w zdaniu
poprzednim może ulec zwiększeniu o 1 tys. zł.

§7
Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy

1.	Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej, chyba że wskazano inaczej.
2.	Każda ze stron może rozwiązać Umowę lub zrezygnować z części świadczonych
Usług w drodze wypowiedzenia (rezygnacji) ze skutkiem na koniec Okresu
Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym zostało
dokonane wypowiedzenie. Za dzień dokonania wypowiedzenia (rezygnacji)
przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia do Operatora. W okresie wypowiedzenia
Usługa świadczona jest na zasadach Umowy do daty jej rozwiązania.
3.	Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadku nierozpoczęcia
świadczenia Usług w terminie 30 dni od daty określonej w Umowie.
4.	Operator może umożliwić Abonentowi zmianę warunków Umowy, w szczególności
w zakresie dotyczącym rodzaju świadczonych Usług, pakietu taryfowego,
dodatkowych opcji Usługi, za pomocą środków porozumiewania się na odległość,
w szczególności za pośrednictwem Serwisu Automatycznego oraz DropssInfo.
5.	Operator może rozwiązać lub zmienić Umowę w sposób powodujący ograniczenie
zakresu świadczonych Usług bez zachowania terminu wypowiedzenia
w następujących przypadkach:
a)	rozpoczęcie świadczenia Usług nie będzie możliwe z powodu nieudostępnienia
Zakończenia Sieci o odpowiedniej jakości przez dotychczasowego operatora
Abonenta;
b)	jeżeli w terminie 14 dni od daty zawieszenia lub ograniczenia Usług nie ustaną
przyczyny takiego zawieszenia lub ograniczenia;
c)	powzięcia przez Operatora wiadomości o utracie tytułu prawnego, o którym
mowa w § 5 ust. 1 w zakresie danej Usługi.
6.	Rozwiązanie lub zmiana Umowy w sposób powodujący ograniczenie zakresu
świadczonych Usług następuje na piśmie i jest przesyłane przez Operatora
na wskazany przez Abonenta adres korespondencyjny lub adres poczty
elektronicznej udostępniony przez Abonenta do kontaktu z Operatorem, a przez
Abonenta na wskazany przez Operatora adres korespondencyjny, dedykowany
adres poczty elektronicznej, na adres siedziby, lub składane przez Abonenta
osobiście w siedzibie Operatora. Pismo Abonenta powinno zawierać jego
własnoręczny podpis.
7.	Umowa wygasa w przypadku:
a) powzięcia przez Operatora wiadomości o śmierci Abonenta;
b)	niekorzystania z danej Usługi, za którą nie jest pobierana opłata okresowa
przez okres 12 pełnych Okresów Rozliczeniowych. Zdanie poprzednie stosuje
się odpowiednio do usługi dodatkowej oraz innych usług oferowanych
w ramach Umowy.
8.	Z dniem rozwiązania, rezygnacji lub wygaśnięcia Umowy Operator:
a)	zaprzestaje świadczenia danych Usług oraz usług z nią powiązanych,
chyba że wcześniej nastąpiło zawieszenie ich świadczenia;
b)	z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa — ma prawo
do usunięcia wszelkich danych i informacji dotyczących Abonenta uzyskanych
w związku ze świadczeniem Usług, w szczególności danych przechowywanych
przez Abonenta w ramach Usługi.
9.	Rozwiązanie przez Abonenta Umowy zawartej na czas nieokreślony, w przypadku
wykonania zobowiązania zwrotu Urządzenia Abonenckiego, nie powoduje
powstania po stronie Abonenta obowiązku zapłaty na rzecz Operatora
jakiejkolwiek dodatkowej należności. W przypadku braku zwrotu Urządzenia
Abonenckiego Operator uprawniony jest do dochodzenia kary umownej w kwocie
określonej w Cenniku lub dodatkowym regulaminie.

Rozdział 3
Rozliczenia
§8
Cennik

1.	Wysokość opłat pobieranych przez Operatora za świadczone Usługi określona
jest w Cenniku lub dodatkowych regulaminach obowiązujących Abonenta w chwili
wykonywania Usługi. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika oraz cen
zawartych w dodatkowych regulaminach w każdym czasie, w trybie zgodnym
z obowiązującymi przepisami Ustawy.
2.	Informacja o aktualnym Cenniku, zawierającym również informacje o kosztach
usług serwisowych dostępna jest za pośrednictwem strony dropss.pl.

§9
Rachunek

1.	Rachunek wystawiany jest za dany Okres Rozliczeniowy i zawiera informację
o wysokości opłat za zrealizowane Usługi świadczone przez Operatora w danym
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Okresie Rozliczeniowym lub we wcześniejszych Okresach Rozliczeniowych,
o ile nie zostały one umieszczone na poprzednich Rachunkach.
2.	Operator zastrzega sobie prawo wystawiania Rachunku rzadziej niż wynika
to z zasad określonych w ust. 1 w przypadku, gdy kwota należna z tytułu
świadczenia Usług jest mniejsza niż 25 zł netto. Operator jest uprawniony ponadto
do wystawienia Rachunku za krótszy okres niż Okres Rozliczeniowy.
3.	Rachunek może być wystawiony łącznie za Usługi świadczone Abonentowi
z tytułu kilku Umów zawartych z Operatorem.
4.	Rachunek może obejmować w szczególności:
a)	opłaty jednorazowe — instalacyjne (aktywacyjne) lub za obsługę danego zdarzenia;
b)	opłaty cykliczne — pobierany z góry Abonament oraz inne opłaty cykliczne;
c)	inne opłaty przewidziane w obowiązującej Abonenta ofercie.
5.	Rachunek udostępniany jest w formie papierowej na adres korespondencyjny
albo w formie elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet (np. w systemach
Netii lub Urządzeniu Abonenckim). Abonent ma prawo żądać przesłania oryginałów
Rachunków na podany adres pocztowy, których obraz udostępniono w formie
elektronicznej i które nie zostały uprzednio wysłane w formie papierowej.
6.	W przypadku braku żądania Abonenta wystawienia faktury VAT, zapis o należnych
opłatach znajduje się w obrazie faktury dostępnym na koncie Abonenta w serwisie
dropss.pl.

§ 10
Płatności

1.	Abonent zobowiązany jest do zapłaty należności za zrealizowane Usługi
na rachunek bankowy Operatora w terminie 14 dni od daty wystawienia Rachunku,
chyba że na Rachunku wskazano inny termin.
2.	Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora
określonego w opłacanym Rachunku.
3.	W przypadku, gdy Abonent opóźnia się z zapłatą należności, Operator jest
uprawniony do naliczania odsetek ustawowych.

Rozdział 4
Urządzenia Abonenckie
§ 11

1.	Operator może udostępnić Abonentowi, na czas obowiązywania Umowy, Urządzenie
Abonenckie określone w obowiązującej ofercie. Opłata za korzystanie z Urządzenia
Abonenckiego zawarta jest w opłacie abonamentowej, chyba że Umowa lub dodatkowy
regulamin przewiduje inaczej.
2.	Urządzenie Abonenckie stanowi własność Operatora. Abonent ponosi wszelkie
opłaty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urządzenia Abonenckiego
(np. za energię elektryczną). Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność
za zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
Urządzenia Abonenckiego, w szczególności: zasilanie energią elektryczną, warunki
klimatyczne (odpowiednia temperatura, wilgotność), zapylenie pomieszczenia.
Warunki te powinny być zgodne z dokumentacją techniczną zainstalowanych
Urządzeń, którą Operator udostępni na każde żądanie Abonenta.
3.	Abonent zobowiązuje się używać Urządzenie Abonenckie zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji.
4.	Abonent nie ma prawa dokonywania samodzielnie napraw i modernizacji Urządzenia
Abonenckiego, polegających w szczególności na zmianie oprogramowania lub jego
konfiguracji w zakresie przekraczającym uprawnienia użytkownika niebędącego
administratorem Urządzenia, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.
5.	Abonent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich
nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Urządzenia
Abonenckiego.
6.	Naprawa lub wymiana Urządzenia Abonenckiego wykonywana jest przez Operatora
i na jego koszt, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
7.	Abonent odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub utracenie Urządzenia
Abonenckiego lub jego części, w pełnej wysokości szkody poniesionej przez
Operatora, spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem. Operator
ma prawo obciążyć Abonenta kosztami naprawy Urządzenia Abonenckiego
w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało w szczególności na skutek:
a)	samowolnej naprawy lub modernizacji dokonanej przez Abonenta;
b)	świadomego zniszczenia Urządzenia Abonenckiego;
c)	uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać w trakcie prawidłowej
eksploatacji Urządzenia Abonenckiego;
d)	niepowiadomienia Operatora o nieprawidłowościach w pracy, usterkach
lub uszkodzeniach Urządzenia Abonenckiego;
e)	nieprawidłowego działania podłączonych urządzeń Abonenta.
8.	
Abonent nie może bez zgody Operatora, wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności, udostępnić Urządzenia Abonenckiego na podstawie jakiegokolwiek
tytułu prawnego osobie trzeciej. Przez udostępnienie rozumie się również
podłączanie do Urządzenia Abonenckiego, bezpośrednio lub pośrednio, urządzeń
końcowych niebędących w wyłącznej dyspozycji Abonenta, w tym użytkowanych
przez Abonenta wspólnie z osobami trzecimi.
9.	W terminie 14 dni po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy
lub rezygnacji z Usługi, do korzystania z której wykorzystywane było Urządzenie
Abonenckie, Abonent jest zobowiązany do zwrotu na swój koszt Urządzenia
Abonenckiego w stanie nie gorszym, niż wskazywałaby na to jego normalna
eksploatacja na adres Netia SA — Magazyn Centralny Arvato Polska, Kopytów 44D
bud. 4, 05-870 Błonie k. Warszawy.
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10.	Urządzenia Abonenckie udostępnione Abonentowi mogą umożliwiać korzystanie
wyłącznie z Usług świadczonych przez Operatora.
11.	Urządzenie Abonenckie jest zdalnie zarządzane przez Operatora w zakresie
niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi.

Rozdział 5
Świadczenie Usług
§ 12
Aktywacja Usług

1. Operator ma prawo uzależnienia aktywacji Usługi od:
a)	złożenia kaucji lub innego zabezpieczenia w przypadku, gdy Operator był
uprawniony do odmowy zawarcia Umowy;
b)	usunięcia przyczyn uprawniających Operatora do zawieszenia lub ograniczenia
innej Usługi.
2.	
Z dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi Abonent może korzystać z Usług
w zakresie i na warunkach określonych Umową.
3.	W przypadku potrzeby wykonania w miejscu świadczenia Usługi dodatkowej instalacji
lub napraw, Abonent zapewni przedstawicielom Operatora wstęp do miejsca
świadczenia Usługi i umożliwi wykonanie odpowiedniej instalacji lub naprawy.
4.	Operator może rozpocząć naliczanie opłat z dniem gotowości Operatora
do zapewnienia możliwości korzystania przez Abonenta z Usług
Telekomunikacyjnych Operatora.
5.	Operator świadczy Usługi przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu
6. Operator usuwa Awarię w terminie 48 godzin roboczych.
7.	Minimalne oferowane przez Operatora poziomy jakości Usługi dotyczą jej
dostępności oraz terminu rozpoczęcia jej świadczenia i określone są odpowiednio
w niniejszym paragrafie oraz § 16 Regulaminu oraz w Umowie. W przypadku
ich niedotrzymania Abonent może żądać wypłaty odszkodowania na zasadach
określonych w § 16 ust. 1-8 Regulaminu.
8.	Aktualne informacje o jakości świadczonych Usług Operator publikuje na stronie
internetowej dropss.pl

§ 13
Zawieszenie Usług

1.	Operator ma prawo zawiesić lub ograniczyć świadczenie Usług Abonentowi,
jeżeli Abonent:
a)	opóźnia się z zapłatą całości lub części jakiejkolwiek należności na rzecz
Operatora przez okres dłuższy niż 15 dni, po uprzednim wezwaniu
do uregulowania przeterminowanej należności;
b)	podejmuje działania utrudniające lub uniemożliwiające świadczenie
lub korzystanie z Usług przez innych użytkowników;
c)	rozsyła wirusy, rozsyła niezamówione informacje, podejmuje działania mające
na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych,
danych lub oprogramowania bądź też dokonuje zmian, usuwa lub dodaje
jakiekolwiek zapisy do informacji osób trzecich bez ich zgody;
d)	wykorzystuje Usługę do celów sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
lub do naruszania prywatności lub dóbr osobistej innej osoby;
e)	korzysta z Usługi za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych niespełniających
wymagań określonych przez obowiązujące przepisy;
f)	nie złoży, w terminie wskazanym przez Operatora, żądanego zabezpieczenia;
g)	udostępnia Usługi lub świadczy usługi z wykorzystaniem Usługi osobom
trzecim, lub korzysta poza lokalem, bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie
pod rygorem nieważności;
h)	podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe
informacje mogące mieć wpływ na jej wykonywanie;
i)	uniemożliwia Operatorowi dostęp do Zakończenia Sieci w miejsca świadczenia
Usługi;
2.	Zawieszenie lub ograniczenie Usług może polegać, w szczególności na:
a)	filtracji ruchu IP poprzez blokowanie portów lub adresów IP;
b)	przekierowywania ruchu IP na specjalne strony www;
c) obniżanie przepustowości łącza;
d) zmianę autoryzacji połączenia z siecią Internet;
e) ograniczenia liczby dostępnych programów telewizyjnych;
f) czasowego zaprzestania świadczenia Usługi.
3.	W przypadku zawieszenia lub ograniczenia Usług Operator może uzależnić
przywrócenie pełnej funkcjonalności Usługi od pisemnego wniosku Abonenta
lub usunięcia przyczyn zawieszenia lub ograniczenia Usługi.

§ 14
Bezpieczeństwo

1.	Operator posiada procedury mające na celu pomiar i organizację ruchu w sieci
polegające na współpracy z podmiotami dostarczającymi infrastrukturę,
w przypadku Usług świadczonych przy wykorzystaniu sieci innego operatora,
oraz procedury wewnętrzne polegające w szczególności na zarządzaniu
transmisją danych oraz zarządzaniu infrastrukturą i urządzeniami służącymi
do świadczenia Usług, w tym usługi dostępu do Internetu. W przypadku
osiągnięcia lub przekroczenia pojemności łącza w zakresie świadczonej Usługi
może wystąpić czasowe lub trwałe obniżenie jakości świadczonej Usługi
oraz może wystąpić awaria łącza.
2.	W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług Operator
podejmie działania przewidziane w Ustawie, w szczególności polegające na:
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a)	podejmowaniu środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i integralności sieci, usług oraz przekazu komunikatów
w związku ze świadczonymi usługami, z uwzględnieniem zapewnienia
poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do stopnia ryzyka, z zastosowaniem
najnowocześniejszych osiągnięć technicznych oraz kosztów wprowadzenia
tych środków;
b) informowaniu Abonentów o wystąpieniu szczególnego ryzyka naruszenia
bezpieczeństwa sieci wymagającego podjęcia środków wykraczających poza
środki techniczne i organizacyjne podjęte przez Operatora, a także o istniejących
możliwościach zapewnienia bezpieczeństwa i związanych z tym kosztach;
c)	informowaniu Prezesa UKE o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności
sieci lub usług, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług,
o podjętych działaniach zapobiegawczych i środkach naprawczych;
d)	eliminacji przekazu komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu sieci lub usług;
e)	przerwaniu lub ograniczeniu świadczenia usługi telekomunikacyjnej
na zakończeniu sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów
zagrażających bezpieczeństwu sieci lub usług;
f)	informowaniu innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i podmioty
zajmujące się bezpieczeństwem;
g)	publikowaniu informacji i podjętych działań na stronach internetowych.
3.	W przypadku podjęcia środków wskazanych w ust. 2 lit a, c-e Operator nie odpowiada
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie
wynikającym z podjętych środków.
4.	Operator nie wprowadza, za wyjątkiem blokowania portu 25 w usłudze dostępu
do sieci Internet, ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji w ramach
świadczonych Usług, z zastrzeżeniem działań, jakie Operatora jest uprawniony
podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności
sieci i Usług.
5.	
Operator gromadzi dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego
w zakresie przewidzianym Ustawą.
6.	Operator w zakresie świadczonych Usług nie zapewnia połączeń z numerami
alarmowymi.

Rozdział 6
Zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania
reklamacji
§ 15

1.	Abonent może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, niedotrzymania terminu rozpoczęcia świadczenia usług,
lub nieprawidłowego wyliczenia należności z tytułu świadczenia usług przesyłając
ją pisemnie na adres siedziby Operatora albo na adres mailowy wskazany
na stronie internetowej Operatora z dopiskiem „Reklamacja“, albo składając
ją ustnie do protokołu, pisemnie oraz telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych
środków porozumiewania się na odległość wskazanych na stronie internetowej
Operatora, o ile nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczne.
2.	Przyjęcie reklamacji przesłanej pisemnie, złożonej ustnie do protokołu albo złożonej
telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się
na odległość wskazanych na stronie internetowej Operatora, wymaga potwierdzenia
przez Operatora w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, z wyjątkiem przypadku
udzielenia odpowiedzi w tym terminie.
3.	W przypadku złożenia reklamacji osobiście przez Abonenta, pisemnie lub ustnie
do protokołu, upoważniona osoba obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić jej
przyjęcie z podaniem daty jej złożenia oraz nazwy, adresu oraz numeru telefonu
jednostki Operatora.
4.	W przypadku złożenia reklamacji osobiście w jednostce Operatora w formie ustnej
lub w formie pisemnej, w przypadku niespełnienia wymagań określonych w pkt 5
upoważniona osoba przyjmując reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne
do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, poinformuje Abonenta o konieczności
jej niezwłocznego uzupełnienia z pouczeniem, że w przypadku braku uzupełnienia
reklamacji spowoduje to pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
5.	Reklamacja powinna określać:
a)	imię i nazwisko lub nazwę Abonenta wraz z adresem zamieszkania lub siedziby;
b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
d)	przydzielony Abonentowi numer, którego reklamacja dotyczy, numer
ewidencyjny lub adres miejsca Zakończenia Sieci;
e)	datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usług;
f)	wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z Umowy
lub z przepisów prawa, w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty;
g)	numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania
lub innej należności, albo wniosek o zaliczenie na poczet przyszłych
należności — w przypadku, gdy reklamujący żąda wypłaty odszkodowania
lub innej należności;
h) podpis Abonenta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
6.	Reklamacja może zostać złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia
Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi
lub od dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być
wykonana, lub od dnia doręczenia Rachunku zawierającego nieprawidłowe
obliczenie należności. Reklamację złożoną po upływie powyższego terminu
pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka Operatora rozpatrująca
reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.
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7.	Złożenie reklamacji nie zawiesza obowiązku zapłaty należności wynikającej
z Rachunku, z wyjątkiem części będącej przedmiotem reklamacji.
8.	Operator udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej w terminie 30 dni
od daty jej złożenia. Reklamacja nierozpatrzona w tym terminie uznana jest
za uwzględnioną.
9.	Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu
przez Operatora odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.
10.	Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:
a) nazwę jednostki Operatora rozpatrującej reklamację;
b)	informację o dniu złożenia reklamacji;
c)	rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
d)	w przypadku przyznania odszkodowania — określenie wysokości kwoty
i terminu jego wypłaty albo wskazanie, że kwota odszkodowania zostanie
zaliczona na poczet przyszłych należności, w przypadku zwrotu innej
należności — określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu albo wskazanie,
że kwota innej należności zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności;
e)	pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie
dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku
gdy reklamującym jest konsument, o prawie dochodzenia roszczeń
w postępowaniach, o których mowa w art. 109 i 110 Ustawy;
f)	dane identyfikujące upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora,
z podaniem imienia, nazwiska i zajmowanego przez niego stanowiska.
11.	W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź
na reklamację powinna:
a) dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
b)	zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą — w przypadku,
gdy odpowiedź na reklamację jest udzielana na papierze.
12. Abonent ma prawo:
a)	złożyć odwołanie od odpowiedzi Operatora na złożoną reklamację w terminie
30 dni od daty otrzymania odpowiedzi lub
b)	w przypadku nieuwzględnienia reklamacji bądź braku wpłaty dochodzonej
należności przez Operatora w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja
usługi telekomunikacyjnej została uwzględniona, w dowolnym czasie
skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym
lub w przypadku, gdy reklamującym jest konsument ma on prawo dochodzenia
roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym
(o których mowa w art. 109 i 110 Ustawy).
13.	Za zgodą Abonenta, wyrażoną w reklamacji, w Umowie o świadczenie usług
telekomunikacyjnych lub w odrębnym oświadczeniu, Operator potwierdza przyjęcie
reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej
na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem
innego, wskazanego przez Abonenta środka komunikacji elektronicznej.
14.	W przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej, Operator potwierdza przyjęcie reklamacji
oraz udziela odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany w tym
celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wskazanego przez
Abonenta środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli Abonent nie wskaże adresu
poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Operator
potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres
poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo
z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez Abonenta
do złożenia reklamacji.
15.	Jeżeli wysłana przez Operatora odpowiedź na reklamację nie została doręczona
Abonentowi, Operator, na żądanie Abonenta, niezwłocznie przekazuje ponownie
tę odpowiedź, jej duplikat lub kopię.
16.	Abonent, w porozumieniu z Operatorem, określa sposób, formę i postać, w jakiej
odpowiedź na reklamację, jej duplikat lub kopia, o których mowa w ust. 16,
ma zostać przekazana. Na żądanie Abonenta, w przypadku odmowy uznania
reklamacji w całości lub części, Operator ponownie przekazuje odpowiedź
na reklamację, jej duplikat lub kopię, przesyłką poleconą, bez względu na formę,
w jakiej pierwotnie została wysłana odpowiedź na reklamację.
17.	Operator nie jest obowiązany do ponownego przekazania Abonentowi odpowiedzi
na reklamację, jej duplikatu lub kopii, jeżeli z okoliczności danej sprawy
jednoznacznie wynika, że odpowiedź na reklamację została doręczona Abonentowi.

Rozdział 7
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy
§ 16
Zakres odpowiedzialności, wysokość odszkodowania oraz zasady
i terminy jego wypłaty

1.	Operator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, w szczególności w przypadku, gdy nie został osiągnięty
określony w Umowie poziom jakości świadczonej Usługi wyłącznie w zakresie
określonym w Regulaminie, o ile nie przewidziano inaczej w Umowie.
2.	
Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie postanowień Umowy w przypadku niespełnienia przez Abonenta
zobowiązania wynikającego z Regulaminu, Cennika, Umowy lub warunków
specjalnych, w zakresie, w jakim niewykonanie przez Abonenta takiego
zobowiązania miało wpływ na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
przez Operatora.
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3.	Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie lub wady urządzeń
innych niż Urządzenia Abonenckie i nie dokonuje ich naprawy, regulacji lub adaptacji.
4.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Abonent może
żądać zapłaty odszkodowania w formie kary umownej w wysokości 1/30 średniej
wartości z 3 ostatnich Rachunków za każde rozpoczęte 24 godziny niewykonania
lub nienależytego wykonania Usługi.
5.	W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia Usługi Abonent może żądać,
za każdy dzień opóźnienia, zapłaty odszkodowania w formie kary umownej,
w wysokości 1/30 określonego w Cenniku Abonamentu należnego za Usługę,
której świadczenia Operator nie rozpoczął w terminie.
6.	Do okresu, za który Abonentowi przysługuje kara umowna nie wlicza się czasu,
w którym usunięcie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi nie było
możliwe z przyczyn leżących po stronie Abonenta.
7.	Abonent zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Operatora
dostęp do miejsca świadczenia Usługi w celu przeglądu, pomiarów oraz usunięcia
niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
8.	Wypłata kary umownej następuje na podstawie reklamacji złożonej przez
Abonenta w trybie określonym w Rozdziale 6 Regulaminu, w terminie 14 dni
od daty rozpatrzenia reklamacji.

Rozdział 8
Postanowienia inne
§ 17
PIN

1.	Operator zastrzega sobie prawo rejestrowania rozmów i innych operacji Abonentów
realizowanych za pośrednictwem DropssInfo oraz innych środków porozumiewania
się na odległość.
2.	W przypadku nadania Abonentowi numeru PIN, Abonent ma obowiązek
nieujawniania tego numeru osobom trzecim.
3.	
W przypadku zleceń potwierdzonych numerem PIN, związanych z istotnymi
obciążeniami finansowymi lub organizacyjnymi dla Abonenta, Operator może
żądać dodatkowego potwierdzenia zlecenia, w szczególności na piśmie.
4.	Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem
numeru PIN osobie trzeciej.
5.	W przypadku zawierania kolejnych Umów na Usługi rozliczane w ramach jednego
konta abonenckiego, będzie ono identyfikowane dotychczasowym, obowiązującym
dla tego konta abonenckiego numerem PIN.

§ 18
Dodatkowe obowiązki Abonenta

1.	Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Operatora o wszelkich
zmianach dotyczących jego statusu prawnego oraz zmianie danych, których
ujawnienie wymagane jest przy zawarciu Umowy.
2.	Abonent obowiązany jest niezwłocznie po utracie tytułu prawnego, o którym
mowa w § 5 ust. 1 lit. b) powyżej do powiadomienia Operatora o tym fakcie.

§ 19
Tajemnica telekomunikacyjna

1.	W zakresie określonym przez obowiązujące przepisy Operator zapewnia tajemnicę:
a) informacji przekazywanych w sieci telekomunikacyjnej;
b) danych osobowych Abonenta;
c)	informacji dotyczących faktu, okoliczności i rodzaju połączenia
telekomunikacyjnego, prób uzyskania takiego połączenia;
d)	identyfikacji bądź lokalizacji Zakończeń Sieci, pomiędzy którymi wykonano
połączenie telekomunikacyjne w taki sposób, w jaki umożliwia to technologia
stosowana przez Operatora, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2
oraz innych przypadkach, w których Operator jest zobowiązany
do udostępnienia informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.	Środki techniczne stosowane przez Operatora zgodnie z wymogami aktualnej
wiedzy technicznej zapewniają w zwykłych warunkach zachowanie tajemnicy
telekomunikacyjnej. Operator nie gwarantuje jednak bezpieczeństwa przekazu
informacji, w szczególności w następujących okolicznościach: awarii Usługi,
popełnienia przez osobę trzecią lub Abonenta czynu niedozwolonego, przypadków
losowych, których wystąpienie było niezależne od Operatora.
3.	Operator przekazuje Abonentowi informacje o zagrożeniach związanych
ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności
i danych osobowych za pośrednictwem swojej strony internetowej, a także może
przekazywać informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ulotek
przesyłanych na adres korespondencyjny.

§ 20

1.	Abonent nie może bez zgody Operatora przenieść wierzytelności wynikających
z Umowy na podmiot trzeci.
2.	Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, Umowy oraz warunków
dodatkowych regulaminów w każdym czasie, w trybie zgodnym z obowiązującymi
przepisami.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 marca 2015 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu Świadczenia Usług dla Abonentów Dropss
Informacja o prawie odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy

Skutki odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia
od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych
sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku
nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a)	zawarcia umowy w przypadku umów o świadczenie usług
telekomunikacyjnych;
b)	w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna
niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
	Netia SA, adres siedziby: ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa;
adres korespondencyjny: Skrytka pocztowa nr 597, 40-950 UP Katowice S105.
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
(na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy
z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia
od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Netia SA, Magazyn Centralny
Arvato Polska, Kopytów 44D bud. 4, 05-870 Błonie k. Warszawy, niezwłocznie,
a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo
o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz
przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania
z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu
świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu
od niniejszej umowy.
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