
OŚWIADCZENIE KONSUMENTA 

zawierającego w lokalu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego – Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” z siedzibą w Zduńskiej Woli,  
umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

 

Podstawa prawna 

Podstawę prawną sporządzenia oraz udostępnienia na rzecz konsumenta przedmiotowej informacji, stanowi 

art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827). 

Oświadczam, że przedstawiciel przedsiębiorcy telekomunikacyjnego – Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Lokator” z siedzibą w Zduńskiej Woli, dalej „dostawca usług”, poinformował mnie przed zawarciem w lokalu 

dostawcy usług Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sposób jasny i zrozumiały o: 

1) głównych cechach usługi telekomunikacyjnej, której świadczeniem jestem zainteresowany/a;   

2) sposobie porozumiewania się z dostawcą usług; 

3) danych identyfikujących dostawcę usług, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował 

działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi 

przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa;  

4) łącznej cenie za świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z podatkami, a także o opłacie za 

dostarczenie usługi telekomunikacyjnej (w tym opłacie instalacyjnej) oraz wysokości innych kosztów, 

bądź konieczności ich uiszczenia (w przypadku, gdy nie można ustalić wysokości tych opłat);  

5) terminie oraz sposobie przyłączenia do sieci dostawcy usług; 

6) stosowanej przez dostawcę usług procedurze rozpatrywania reklamacji; 

7) przewidzianej przez prawo odpowiedzialności dostawcy usług za jakość usług telekomunikacyjnych, 

będących przedmiotem mojego zainteresowania; 

8) ewentualnej treści usług posprzedażnych i warunkach gwarancji na urządzenia (o ile są one 

sprzedawane w związku z usługą telekomunikacyjną, której świadczeniem jestem zainteresowany/a); 

9) czasie trwania Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz o sposobie i przesłankach 

wypowiedzenia Umowy; 

10) braku przesłanek do określenia funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie 

technicznych środkach ich ochrony, ze względu na fakt, że Umowa o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych nie jest Umową dotyczącą treści cyfrowych; 

11) braku przesłanek do zdefiniowania mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze 

sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, ze względu na fakt, że Umowa o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych nie jest Umową dotyczącą treści cyfrowych.  

Oświadczam, że w przypadku zawarcia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, wyrażam zgodę na 

każdą dodatkową płatność wykraczającą poza opłaty związane bezpośrednio ze świadczonymi usługami,  

a wynikającą z zamówionych przeze mnie usług dodatkowych a także z moich działań lub zaniechań 

zdefiniowanych w Umowie, Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, Regulaminie promocji lub 

Cenniku usług telekomunikacyjnych, które zgodnie z treścią tych dokumentów implikują zobowiązania 

finansowe.  

 

imię i nazwisko konsumenta 

______________________ 

(data i czytelny podpis konsumenta) 


