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Regulamin  korzystania  z  usługi  dostępu  do  Internetu  świadczonej 
przez SERVIRE

1.1  Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie 
art. 384 § 1 kodeksu cywilnego oraz odpowiednich przepisów regulujących działalność 
w zakresie telekomunikacji.
1.2  Ilekroć w  Regulaminie  użyto  podanych  niżej  wyszczególnionych  wyrazów 
pisanych  z  dużej  litery,  należy  je  rozumieć w  podanym  w  niniejszym  punkcie 
znaczeniu:
1.2.1.   Abonent  -  osoba  fizyczna,  prawna  lub  jednostka  organizacyjna  nie 
posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, posiadająca 
tytuł prawny  do Lokalu,  z  którą Operator  zawarł na piśmie  Umowę Abonencka  o 
świadczenie  Usług Dostępu do Internetu  za Pomocą Sieci.  Przez tytuł prawny  do 
Lokalu należy rozumieć: tytuł prawny do nieruchomości (lub jej  części) stanowiącej 
budynek  bądź lokal,  potwierdzony  decyzją administracyjną orzeczeniem sądu (np. 
dział spadku) lub umową cywilnoprawną (np. umowa sprzedaży,  najmu, dzierżawy, 
darowizny itp.) z którego jednoznacznie wynika prawo dysponowania nieruchomością 
w zakresie m.in.  instalacji i używania Łącza Sieciowego,  oświadczenie Abonenta,  o 
posiadaniu przez niego pisemnej zgody osoby legitymującej się tytułem prawnym do 
nieruchomości  (lub  jej  części)    określonym    w    punkcie    powyższym,    na 
zainstalowanie   i   używanie   Łącza   Sieciowego   na przedmiotowej nieruchomości 
(lub jej części).
1.2.2.  Abonament - uprawnienie do stałego korzystania z usług świadczonych przez 
Operatora przez czas określony w Umowie.
1.2.3.   Operator  -  Firma  SERVIRE  świadcząca  usługi  na podstawie  posiadanych 
uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej.
1.2.4.   Umowa  -  Umowa  z  Abonentem  zawarta  na  piśmie,  na  podstawie  której 
Operator zobowiązuje się świadczyć usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci, a 
Abonent do terminowego regulowania płatności za te usługi.
1.2.5.  Lokal - miejsce instalacji Łącza Sieciowego wskazane przez Abonenta, co do 
którego Abonent uprawdopodobni tytuł prawny.
1.2.6.  Okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności 
Abonenta wobec  Operatora  z tytułu  świadczenia  usług,   rozpoczynający  się  i 
kończący w dniach wskazanych  przez Operatora na Umowie.
1.2.7. Internet - to sieć komputerowa o światowym zasięgu łącząca sieci lokalne, sieci 
rozległe i wszystkie komputery do nich podłączone.
1.2.8.  Sieć - sieć telekomunikacyjna stanowiąca własność lub eksploatowana przez 
Operatora,  za pomocą  której  Operator  świadczy miedzy innymi usługi dostępu do 
Internetu.
1.2.9.  Łącze Sieciowe - niezbędne okablowanie w Lokalu Abonenta  oraz Sprzęt, 
stanowiące własność Operatora lub przez Operatora eksploatowane.
1.2.10.  Sprzęt - urządzenia abonenckie stanowiące własność Operatora   i oddane 
do używania Abonentowi, zapewniające dostęp do Sieci Urządzeniom Aktywnym.
1.2.11.  Ponowna Aktywacja  - wznowienie  dostępu  do  Sieci  z  wykorzystaniem 
istniejącego Łącza Sieciowego podlegające opłacie zgodnie z cennikiem Operatora.
1.2.12.  Urządzenie Aktywne  - terminal dostępowy  Abonenta,  przy czym terminal 
dostępowy  rozumiany  jest  jako  komputer  lub  inne  urządzenie  abonenckie 
umożliwiające nadawanie,  przetwarzanie  i  odbiór  danych,  wykorzystywanych  przez 
Abonenta w ramach korzystania z usług świadczonych na podstawie Umowy.
1.2.13.  Awaria-  brak  dostępu  do  Sieci lub  sieci  Internet  nie  planowany  przez 
Operatora.
1.2.14.   Rachunek  -  dokument  księgowy  będący  podstawą dokonywanych  przez 
Abonenta płatności za usługi  świadczone przez Operatora w formie dowodu wpłaty 
lub faktury VAT. Faktura VAT wystawiana jest przez Operatora na życzenie Abonenta 
i  dotyczy  usług  wykonanych  na  rzecz  Abonenta  w  kolejnych  Okresach 
rozliczeniowych,  następujących  po  Okresie  rozliczeniowym,  w  którym  Abonent 
zgłosił wniosek o otrzymywanie faktur VAT.
1.2.15.  Aktywacja - zapewnienie dostępu do Internetu za pomocą Sieci Operatora. 
Aktywacja podlega jednorazowej, bezzwrotnej opłacie na rzecz Operatora.
1.2.16.   Przeniesienie  praw  i  obowiązków  wynikających  z  Umowy  -  Umowa 
pomiędzy  Abonentem  a  osobą trzecią,  na  mocy  której  następuje  przelew 
wierzytelności i przejęcie długów wynikających z Umowy i Regulaminu.
1.2.17.    Zasady  Korzystania  z  Dostępu do  Internetu w Sieci   Operatora  - 
oznaczają dokument zawierający spis zasad, które powinny być przestrzegane przez 
Abonentów, korzystających z usługi dostępu do sieci Internet za pomocą Sieci oraz 
opis  zachowań,  uznanych  przez  Operatora  za  nielegalne  bądź niewłaściwe. 
Dokument ten stanowi integralną część Umowy Abonenckiej.

2. Warunki świadczenia usług internetowych
2.1. Łącze Sieciowe Operatora przeznaczone jest do używania przez Abonenta na 
zasadach określonych w Regulaminie.
2.2.  Operator  świadczy usługi w zasięgu  Sieci i w zakresie istniejących możliwości 
technicznych.
2.3.  Przygotowanie  Lokalu oraz  miejsca  Aktywacji  Łącza Sieciowego należy do 
Abonenta.
2.4. Jeżeli  w dniu zawarcia  Umowy Abonent posiada niezbędne okablowanie  lub 
inne urządzenia możliwe do wykorzystania przez Operatora, będące częścią Łącza 
Sieciowego wskazanego w pkt. 1.2.8, zobowiązania  Operatora ograniczają się do 
instalacji Sprzętu oraz do zapewnienia Abonentowi dostępu do Internetu za pomocą 
Sieci.    Posiadanie   niezbędnego  okablowania  lub  innych  urządzeń  nie  zwalnia 
Abonenta z  wniesienia   na  rzecz  Operatora jednorazowej,  bezzwrotnej  opłaty 
aktywacyjnej za uzyskanie dostępu do Internetu za pomocą Sieci.
2.5.  Aktywacja kończy się podpisaniem Umowy Abonenckiej o świadczenie Usług 
Dostępu do Internetu za pomocą Sieci.
2.6.  Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę danych przesyłanych 
przez  Łącze  Sieciowe,  jak  również za  szkody  wynikłe  z  zastosowania  lub 
niemożności  zastosowania  informacji  lub  oprogramowania  uzyskanych  przez 
Abonenta z sieci Internet.
2.7.  Operator przydziela  Abonentowi adres  IP  będący  numerem  identyfikującym 
Urządzenie Aktywne Abonenta w Sieci.
2.8.  Abonent przyjmuje  do  wiadomości,  że  w  przypadku  stosowania  przez  niego 
karty5 sieciowej nie spełniającej wymogów stawianych przez Operatora opisanych w 

cenniku  Operatora,  tenże  nie  będzie  ponosił odpowiedzialności  za  niepoprawne 
funkcjonowanie usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci na poziomie Urządzenia 
Aktywnego Abonenta.
2.9.  Operator nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zabezpieczenie  danych  Abonenta 
zawartych w  Urządzeniu Aktywnym,  w tym za zabezpieczenie tych danych przed 
ingerencją osób trzecich.
2.10.   Sprzęt stanowi  własność Operatora. Abonent nabywa  prawo  do używania 
Sprzętu przez  okres  trwania  Umowy.  Abonent nie  jest  uprawniony  do 
rozporządzania  Sprzętem,  w  szczególności   nie  ma  prawa  udostępniania  go 
(odpłatnie   lub   nieodpłatnie)  osobom  trzecim.    Poprzez   podpisanie   Umowy 
Abonent potwierdza  otrzymanie  Sprzętu w  stanie  umożliwiającym  dostęp  do 
Internetu za pomocą Sieci. Z chwilą otrzymania  Sprzętu  na Abonenta  przechodzi 
ryzyko jego  przypadkowej   utraty   lub  uszkodzenia co w praktyce oznacza pokrycie 
kosztów  jego  zakupu.    Po  wygaśnięciu,  odstąpieniu  lub  rozwiązaniu  Umowy 
Abonent zobowiązany jest zwrócić Operatorowi Sprzęt w stanie nie pogorszonym, 
na własny koszt.
2.11.   Operator może  wprowadzić wybrane  przez  siebie  formy  zabezpieczeń 
wierzytelności wynikających z Umowy, Regulaminu, cennika.
2.12.   Podczas  burzy  Abonent jest  zobowiązany  odłączyć  komputer  od  sieci 
internetowej oraz od zasilania (co ze względów bezpieczeństwa zalecane jest także 
przez  producentów  sprzętu  elektronicznego).  W  przypadku  uszkodzenie  urządzeń 
sieciowych w wyniku nie dostosowania się Abonenta do niniejszego punktu Umowy, 
Abonent obciążony zostanie pełnymi kosztami naprawy oraz wymiany urządzeń.
2.15.  Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania  serwera na okres do 24 
godzin w miesiącu, w celu dokonania okresowej kontroli sprzętu oraz jego konserwacji 
po wcześniejszym powiadomieniu abonenta drogą elektroniczną. 
2.16.  Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Internetu z 
przyczyn od niego niezależnych, w szczególności: awarii łącza po stronie operatora 
nadrzędnego,  przepięcia  w  sieci  energetycznej,  braku  napięcia  w  bloku/domku, 
kradzieży, burz, itp.

3.  Usuwanie Awarii
3.1.   Operator  zobowiązuje  się do  usuwania  Awarii,  w  terminie  do  trzech  dni 
roboczych od momentu zgłoszenia Awarii.
3.2.  Abonenci powinni  zapewnić dostęp do miejsca wystąpienia  Awarii,  chyba  że 
miała  ona  miejsce  poza  ich  Lokalem  lub  miejscem  nie  kontrolowanym  przez 
Abonenta. Brak takiego dostępu  przesuwa odpowiednio terminy, określone w pkt. 
3.1.
3.3.  Za usunięcie  Awarii w Lokalu  Abonenta nie wynikających  z fizycznych wad 
Łącza  Sieciowego lub  wynikających  z  przyczyn,  które  powinny  znaleźć się pod 
kontrolą Abonenta, bądź za wezwanie  Operatora bez uzasadnienia, pobierana jest 
oplata według stawek określonych w cenniku Operatora.
3.4.   Abonent zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  informowania  Operatora o 
występujących Awariach w Sieci.
3.5.  Operator ma  prawo  do  okresowych  kontroli  prawidłowości  działania  Łącza 
Sieciowego w Lokalu Abonenta. O zamiarze przeprowadzenia sprawdzenia Łącza, 
Abonent zostanie pisemnie lub telefonicznie powiadomiony przed terminem kontroli. 
Pracownicy  Operatora przeprowadzający  kontrole  zobowiązani  są  na  żądanie 
Abonenta,  okazać pisemne  umocowanie  Operatora o  powierzeniu  im obowiązku 
kontroli Łącza u Abonenta.
3.6. Naprawie nie podlega spalony sprzęt sieciowy klienta spowodowany przepięciami 
w sieci lub burzą.

4. Naruszenie Regulaminu.
4.1. Naruszeniem Regulaminu przez Abonenta jest w szczególności:
4.1.1.  działanie powodujące zawieszenie lub blokowanie Urządzeń Aktywnych innych 
użytkowników Sieci lub sieci Internet,
4.1.2.  stosowanie  nielegalnych  lub  naruszających  prawa  osób  trzecich  danych  i 
programów komputerowych,
4.1.3.  umieszczanie w Sieci oraz w sieci Internet informacji niezgodnych z prawem 
lub naruszających prawa osób trzecich,
4.1.4.  działanie niezgodne z ogólnie pojętą "kulturą sieciową", a zwłaszcza używanie 
obelżywego
lub  nieprzyzwoitego  języka,  zamieszczanie  materiałów niezgodnych  z  prawem  lub 
powszechnie uznanych za obraźliwe, przechwytywanie danych innych użytkowników 
Sieci i sieci Internet, ingerowanie w ich sprzęt i oprogramowanie bez ich zgody,
4.1.5.   podłączenie  do  Sieci lub do sieci  Internet  nieautoryzowanego  Sprzętu lub 
Urządzenia  Aktywnego  (tj.  bez  wykupienia  przez  Abonenta stosownej  usługi 
dodatkowej  określonej  w  aktualnym  cenniku  Operatora)  albo  udostępnienie  Łącza 
osobom trzecim bez zgody Operatora,
4.1.6.   wszelkie inne działanie powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu  Sieci lub 
mające negatywne konsekwencje dla innych użytkowników Sieci lub sieci Internet.
4.2.  Jeżeli  Abonent naruszył Regulamin,  Operator poinformuje  Abonenta o fakcie 
naruszenia Regulaminu. W przypadku, gdy Abonent nie zastosuje się do wskazówek 
Operatora  w  wyznaczonym  terminie,  Operator  zastrzega  sobie  prawo  odłączenia 
Abonenta od Sieci i rozwiązania Umowy.
4.3.  W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, bądź działania, które stanowi 
poważne zagrożenie  dla  Sieci  lub  jej  użytkowników,  Operator ma prawo  w trybie 
natychmiastowym odłączyć Abonenta od Sieci i rozwiązać Umowę.

5. Dane dotyczące ograniczeń urządzeń końcowych oraz funkcjonalności 
świadczonej usług i dostępu do sieci Internet
5.1. Operator ustanowił ograniczenie funkcjonalności modemu kablowego, polegające 
na zablokowaniu możliwości korzystania przez Abonenta z portu USB. 
5.2.  Jeżeli  Umowa  nie  stanowi  inaczej,  usługa  obejmuje  przyłączenie  jednego 
terminala sieciowego (komputer, palmtop, router). Na przyłączenie każdego kolejnego 
urządzenia należy uzyskać zgodę Operatora. 
5.3.  Urządzenia  końcowe  PON ONT, mają  aktywny  tylko  jeden  port  Ethernet.  Na 
aktywację kolejnych portów Ethernet należy uzyskać zgodę Operatora. 
5.4.Operator  wprowadził  następujące procedury pomiaru i organizacji  ruchu w sieci 
mające na celu zapobieżenie osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza: 
- pomiar ruchu na interfejsach Operatora związanych ze świadczonymi usługami, 
- monitorowanie wykorzystania procentowego przepustowości interfejsów, 
-  przy  osiągnięciu  80%  przepływności  interfejsu  dokonywana  jest  analiza 
wykorzystania. 
wykorzystanie interfejsu na poziomie 95%
-100% powoduje pojawianie się następujących usterek: 
-utraty komunikatów, 
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-zniekształcenia komunikatów, 
-wydłużenia czasu przesyłania komunikatów, 
-spowolnienia transmisji bądź zakłócenia w jakości transmisji, wykorzystanie interfejsu 
na poziomie 80
-95% może sporadycznie doprowadzać do: 
-spowolnienia transmisji wykorzystanie interfejsu na poziomie do 80% nie wpływa na 
jakość usługi. 
5.5. Operator, w celu zwiększenia bezpieczeństwa Abonentów dokonuje filtracji części 
ruchu w sieci poprzez blokadę portów: 
o 67 - 69 
o 135 - 139 
w protokołach UDP i TCP. 
W  przypadku  naruszenia  bezpieczeństwa  lub  integralności  sieci  i  usług  Operator 
zastrzega sobie prawo do: 
-  ograniczenia  transmisji  w  celu  wyeliminowanie  naruszeń  bezpieczeństwa  lub 
integralności sieci i usług, 
- ograniczenia dostępu do usługi w której działania Abonenta lub Terminali powoduje 
naruszenie bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług, 
-  zablokowanie  Terminala  /  interfejsu  przy  pomocy  którego  powstają  naruszenia 
bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług 
-odłączenia Lokalu od sygnału. 
5.6.  Operator  zobowiązuje  się  do  monitorowania  wybranych  wskaźników  jakości  i 
publikowania  ich  na  stronie  operatora  (Czas  usunięcia  uszkodzenia,  Czas 
oczekiwania na przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej).
5.7.  Z  uwagi  na  brak  świadczonych  usług  telefonicznych:  a)  nie  jest  zapewniony 
dostęp  z  połączeniami  alarmowymi,  b)  nie  gromadzone  są  dane  o  lokalizacji 
telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie, 
c) o wszelkich ograniczeniach w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych.

6.   zakres  usług  serwisowych  oraz  sposoby  kontaktowania  się  z 
podmiotami, które je świadczą
6.1.W  czasie  trwania  Umowy  Operator  zapewni  Abonentowi  obsługę  serwisową 
polegającą  na:  a)  nadzorze  nad  stanem  technicznym  mającym  na  celu 
zagwarantowanie  ciągłego  zasilania  wszystkich  aktywnych  Gniazd  Abonenckich 
urządzeń  końcowych  w  sygnał  telekomunikacyjny,  b)  okresowych  przeglądach  i 
regulacjach wszystkich elementów sieci, c) podejmowaniu działań zmierzających do 
zabezpieczenia  Sieci  przed ingerencją  osób niepowołanych  d)  asyście  technicznej 
obejmującej  udzielanie  informacji  dotyczących  konfiguracji,  instalacji  Modemu 
kablowego/STB  Abonenta,  e)  dokonywania  w  Lokalu  czynności  związanych  z 
konfiguracją lub instalacją Modemu kablowego / STB.
6.2.Abonent może zgłaszać złą jakość usług oraz zasięgać informacji na temat usług 
osobiście  w  biurze  Operatora  lub  telefonicznie  lub  za  pośrednictwem  poczty 
elektronicznej.
6.3. O nieprawidłowym działaniu Przyłącza Abonent informuje biuro Operatora. Jeżeli 
nieprawidłowe funkcjonowanie Przyłącza jest następstwem tkwiącej  w nim wady,  w 
chwili  jego  montażu  lub  następstwem  normalnego  zużycia  w  trakcie  prawidłowej 
eksploatacji,  Operator  zobowiązany  jest  do  bezpłatnej  naprawy  lub  wymiany 
wadliwego Przyłącza.
6.4.  Jeżeli  Operator  ustali,  że  Przyłącze  zostało  uszkodzone przez  Abonenta,  ma 
prawo obciążyć Abonenta wszelkimi kosztami 
związanymi z naprawą Przyłącza.
6.5. Usunięcie Usterki powinno nastąpić w możliwie najszybszym terminie i według 
kolejności zgłoszenia.
6.6.  Operator  nie  odpowiada  za  usterki  lub  Awarie  spowodowane  złym  stanem 
technicznym Terminali.
6.7. Operator naprawi lub wymieni Modem kablowy/STB: a) nieodpłatnie, w przypadku 
ujawnienia się w trakcie eksploatacji ukrytych wad, wynikających z przyczyn tkwiących 
w Modemie lub STB, b) odpłatnie, w przypadku utraty Modemu/STB lub uszkodzeń 
będących  następstwem  używania  ich  niezgodnie  z  Umową   Abonencką, 
Regulaminem, instrukcją lub ich przeznaczeniem. 
6.8.  Wymiana  Modemu/STB  nastąpi  po  dostarczeniu  przez  Abonenta  do  biura 
Operatora  urządzenia  wadliwego,  uszkodzonego  lub  zniszczonego.  W  przypadku 
naprawy  lub  wymiany  STB  posiadającego  funkcję  nagrywania,  utracie  mogą  ulec 
nagrane treści, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności 

7. Zakres  odpowiedzialności  z  tytułu  niewykonania  lub nienależytego 
wykonania Umowy.
7.1.Operator  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego 
wykonania  usług  wyłącznie  na  zasadach  określonych  w  Umowie,  Regulaminie, 
ustawie  Prawo  Telekomunikacyjne  oraz  w  innych  obowiązujących  przepisach. 
Odpowiedzialność Operatora nie obejmuje utraconych przez  Abonenta korzyści.
7.2.  Operator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  przerwy  w  świadczeniu  usług 
telekomunikacyjnych lub ich nienależytą jakość wynikające z: a) przyczyn  leżących 
poza Siecią, a w szczególności z powodu braku zasilania elektroenergetycznego, b) 
przyczyn niezależnych od Operatora takich jak: siła wyższa, działalność osób trzecich 
na które Operator nie ma wpływu, c) nielegalnego  lub  niezgodnego  z  Umową  lub 
Regulaminem  korzystania  z  Sieci,  d)  zaprzestania  rozpowszechniania  programów 
przez nadawców. 
7.3.   Operator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za:  a)   szkody  wyrządzone  przez 
Abonenta osobom trzecim w związku z korzystaniem z usługi dostępu do Internetu, b) 
usterki   i   wady   Terminali.   Operator   nie   dokonuje   ich   napraw,  regulacji  lub 
adaptacji, c)  inne  zakłócenia  w  świadczeniu  usług  wynikające  z  działania  lub 
zaniechania Abonenta, d)  płatności  elektroniczne  dokonywane  przez  Abonenta  za 
pośrednictwem Sieci, e)  treść  i  formę  informacji  otrzymywanych,  gromadzonych  i 
przekazywanych przez Abonenta za pośrednictwem Sieci. 
7.4.  Za   nieuzasadnione   wezwanie   technika,  Operator   może   pobierać  opłatę 
określoną w Cenniku.  

8. Postanowienia końcowe.
8.1. W przypadku zmiany miejsca stałego pobytu (w tym adresu zamieszkania) lub 
siedziby,  zmiany  adresu  do  korespondencji,  a  także  w  przypadku  zmiany  nazwy 
(firmy)  lub  nazwisk  i  imion,  Abonent zobowiązany  jest  (w  formie  pisemnej) 
powiadomić o tym fakcie Operatora w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany lub 
rozpoczęcia  wprowadzania  takich  zmian,  dołączając  dokumenty  potwierdzające 
powyższe  zdarzenie.  W  przypadku  niewykonania  przez  Abonenta powyższego 
zobowiązania,  wszelką korespondencję kierowaną  do  Abonenta pod 
dotychczasowym  adresem i  z  dotychczasowymi  danymi  uważa  się za prawidłowo 
nadaną ze wszystkimi konsekwencjami doręczenia dla Abonenta.

8.2.  Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Każdą 
zmianę Regulaminu Operator zobowiązany jest doręczyć Abonentowi.
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