
 

 

Terminal [szt.]  Model  
 
 
 

Numer seryjny ___________________ mac: __________________________________ 
Numer seryjny ___________________ mac: __________________________________ 
Numer seryjny ___________________ mac: __________________________________ 
 
 
 
 

Pilot [szt.]  Kabel SCART 

[szt.] - 

Kabel HDMI 

[szt.]  

Kabel zasilający 

[szt.]  

Zasilacz [szt.]  
Kabel RJ-45 

[szt/m.]  

Instrukcja obsługi [szt.]  Inne [jakie?] Baterie 

DANE OSOBOWE ABONENTA 

 

Imię:  Nazwisko:
 
 

MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG (ADRES LOKALU ABONENTA) 
 

Kod pocztowy:  

 

Miejscowość:  Ulica, numer domu, lokalu:  

 Abonament: _______________ zł brutto /mc  

Protokół Przekazania Sprzętu do świadczenia Usługi Multiroom 
do Umowy abonenckiej o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr  

____________z dnia ___________ (ID: ___________) 
 

  
                                                                                                                                                                                                                              
 
 
                                                                             
 

 
                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
Niniejszy Protokół stanowi potwierdzenie przekazania Abonentowi na czas trwania Umowy niżej wymienionego Sprzętu. 
Abonent wyraża zgodę na przyjęcie do użytkowania niniejszy Sprzęt, stanowiący własność Operatora lokalnego (MGK- 
Rafał Chmielewski, ul. Generała Stefana Grota-Roweckiego 3A, 05-530 Góra Kalwaria) wraz ze zobowiązaniami zawartymi 
w treści Protokołu. 
 
W dniu __/__/2022 roku Operator lokalny przekazał na rzecz Abonenta następujący Sprzęt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.Abonent zobowiązuje się do używania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem przez cały czas trwania Umowy. Po wygaśnięciu Umowy abonenckiej lub jej rozwiązaniu przez 
którąkolwiek ze Stron, Abonent winien zwrócić Sprzęt właścicielowi w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w chwili przekazania Sprzętu przez inne czynniki niż te 
wynikające z prawidłowej eksploatacji w  terminie nieprzekraczającym 30 dni. Opłata za zgubienie, zniszczenie lub zwrócenie uszkodzonego dekodera wynosi 430,50 zł brutto. 
Brak zwrotu dekodera w okresie do 30 dni od zakończenia Umowy wynosi 430,50 zł brutto (opłata dotyczy 1szt). Zgubienie, zniszczenie, zwrot uszkodzonego bądź całkowity 
brak zwrotu akcesoriów dodanych do dekodera typu: pilot, zasilacz, kabel zasilający, kabel ETH, kabel SCART, kabel HDMI, kabel 3xRCA Cinch wynosi 50,00 zł brutto za każde 
z dodanych akcesoriów. Opłata za demontaż lub odebranie Sprzętu po zakończonej Umowie abonenckiej przez pracownika Operatora wynosi 300,00 zł brutto.   

2.Wszelkie zmiany miejsca świadczenia Usługi (Lokalu Abonenta) mają być dokonywane za zgodą Operatora wyrażoną w formie pisemnej. 

3.Wszelkie naprawy i modernizacje Sprzętu wymienionego w Protokole mają być dokonywane przez Operatora lub wskazane przez niego osoby. 

4.Abonent zobowiązuje się nie oddawać Sprzętu w użytkowanie, dzierżawić lub wynajmować osobom trzecim bez zgody Operatora. 

5.Abonent wyraża zgodę na umieszczenie na Sprzęcie oznakowania w postaci nalepki identyfikacyjnej z logo Operatora oraz zobowiązuje się do nie usuwania jej oraz 

informowania o jego ewentualnym zatarciu lub zniszczeniu. 

6.Abonent potwierdza, iż zapoznał się ze zobowiązaniami zawartymi w Protokole oraz potwierdza zgodę na ich przestrzeganie.  

7.W przypadku Aktywacji dekodera wykonanej w Lokalu Abonenta przez technika Operatora, Abonent potwierdza prawidłowo zamontowany Sprzęt oraz prawidłowo 

odbierająca Usługę.  

 

………………………………………………….  ……………………………………………………….
                    

Data i czytelny podpis pracownika Operatora lokalnego          Data i czytelny podpis Abonenta                                                                
(przekazującego Sprzęt) 


