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Umowa Abonencka  
 

zawarta w dniu  -  -  roku w  

 

pomiędzy: WMC Si Sp. z o.o. (Operator) i SGT S.A. (reprezentowaną przez Operatora) 
WMC Systemy Informatyczne Sp. z o.o.  ul Tulipanowa 11 
76-200 Krępa Słupska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317362 

SGT S.A.  ul Chorzowska 50, 44-100 Gliwice, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000293307 

Kapitał zakładowy/wpłacony  100 000,00 zł ,  
NIP 6312533927 

Kapitał zakładowy/wpłacony  1 469 698,00 zł ,  
NIP 6312533927 

 

oraz Abonentem 

Imię Nazwisko:  
Adres Instalacji 

(wypełnić tylko w przypadku gdy inny adres niż zameldowania) 

PESEL:  Adres: 
 

Typ dokumentu: 
Seria i numer: 

 
Kod pocztowy i 

miejscowość: 
 

Zameldowanym:    
Adres Korespondencyjny 

(wypełnić tylko w przypadku gdy inny adres niż zameldowania i instalacji) 

Kod pocztowy i 
miejscowość: 

 Adres:  

Inne metody kontaktu:  

Telefon, E-mail, GG, 

Skype, inne 
 

Kod pocztowy i 
miejscowość: 

 

 

Operator i SGT informują,  że zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 3 i 5 oraz art. 23 ust 4 Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 
926, ze zm.), dane osobowe Abonenta będą przetwarzane w bazie danych Operatora oraz SGT 
dla celów realizacji niniejszej umowy oraz marketingu Usług świadczonych przez Operatora lub 

SGT. 

Abonent oświadcza że został poinformowany o prawie kontroli przetwarzania danych, które go 

dotyczą, w szczególności o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania. 

 
 

 

Abonent oświadcza, że  wyraża zgodę / nie wyraża  zgody na przetwarzanie 

danych osobowych Abonenta przez Operatora i SGT w celach marketingowych, promocyjnych i 

reklamy różnego rodzaju towarów i usług świadczonych przez inne podmioty powiązane z 
Operatorem lub SGT. 

 

 

 

____________________________________ 

Data i Podpis Abonenta

jPIN:  
 Operator zaleca zmianę podanych obok numerów 

PIN na inne, znane jedynie Abonentowi. 

tvPIN: 
 
 

 
 

Numer ID: 
 
 

 
 

 

Usługa podstawowa: 

Typ/Model 
urządzenia: 

 Zyxel SD      
dyskiem 

Aktywacja:  

  dzierżawa                  zakup w cenie: Instalacja:  

 

Pakiet 
podstawowy: 

 

 

Usługi dodatkowe: 

Pakiet Więcej Muzyki  Pakiet Viasat  Discovery HD Showcase  

Pakiet Więcej Discovery  Pakiet Filmbox  National Geographic HD  

Pakiet Więcej Sportu  Pakiet CANAL+  Nat Geo Wild HD  

Pakiet Więcej Bajek  Pakiet HBO   Animal Planet HD  

Pakiet Więcej Filmów  Pakiet Cinemax  TVP HD  

 Pakiet Więcej Nauki  Pakiet CANAL+ HD  MTVN HD  

Pakiet Więcej Luzu  HBO HD  Polsat Sport HD  

Pakiet Więcej Seriali  Usługa HBO On Demand  Pakiet Więcej Super HD  

Pakiet Więcej Informacji      



 

 

 

Promocje Premium:    

 
Multiroom: 

Typ/Model 
urządzenia: 

 Zyxel SD    Zyxel HD    Motorola HD     Motorola HD z dyskiem Aktywacja:  

  dzierżawa                  zakup w cenie: Instalacja:  

 

 

 

Opłaty abonamentowe razem:  

Opłaty jednorazowe razem:  

Umowa Abonencka zawarta jest na okres:  

Czy Umowa zawierana jest na warunkach specjalnych Tak / nie  

Abonent wyraża zgodę/nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 
drogą elektroniczną (za pomocą TV Panelu), zgodnie z warunkami 

określonymi w Regulaminie. 
Data i podpis Abonenta: 

 
 
 
 

Uwagi:  

 

 

 

 

 
Informacje o aktualnych Promocjach oraz Cennik są dostępne na stronie www.wmc-si.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Operatora. 

 
 
 
Kontakt z Operatorem: 

WMC Systemy Informatyczne Sp. z o.o.   
ul Tulipanowa 11 
 76-200 Krępa Słupska 
 

TV Panel dostępny na odbiorniku telewizyjnym 

Abonenta 

Biuro Obsługi Klienta 
 

Tel: 59 727 33 41 

Tel. 667 000 444 
Fax: 59 727 33 41 

e-mail : biuro@wmc-si.pl 

 
 
1. Abonent oświadcza, że zapoznał się i w pełni akceptuje Cennik Usług 

świadczonych przez Operatora i SGT („Cennik”), Ogólny Regulamin 

Świadczenia Usług („Regulamin”), ewentualne Regulaminy Dodatkowe 

i Regulaminy Promocji. 

2. Regulamin oraz ewentualnie Regulaminy Dodatkowe i Regulaminy Promocji 

stanowią integralna część niniejszej Umowy Abonenckiej. Regulaminy 

Dodatkowe lub Regulaminy Promocji dotyczą jedynie Usług lub ich części 

wyraźnie w tych regulaminach wskazanych i nie wiążą Abonenta, jeśli nie 

zamówił on tych Usług. 

3. Abonent oświadcza że posiada prawo do Lokalu, lub zgodę właściciela, 

pozwalające na wykonanie instalacji w Lokalu. 

4. Wartość ulgi przyznanej Abonentowi  jest określona w Regulaminie Promocji 

lub Cenniku. 

5. Abonent oświadcza, że instalacja i aktywacja Usług jest zgodna 

z Zamówieniem na Zawarcie Umowy Abonenckiej, a Usługa jest w pełni 

sprawna. W chwili podpisania Umowy, zamówione przez Abonenta Usługi są 

już aktywne i świadczone przez Operatora lub SGT, o ile z przyczyn 

technicznych Strony w Uwagach do Umowy nie stwierdziły inaczej. W takim 

przypadku Usługi zostaną uruchomione nie później niż w przeciągu 

24 godzin od podpisania Umowy. W przypadku, gdy Regulaminy Dodatkowe 

lub Regulaminy Promocji przewidują inny termin uruchomienia usługi, 

termin ten będzie nie dłuższy niż 30 dni od dnia podpisania Umowy.  

6. Podpisując niniejszą Umowę, Abonent zobowiązuje się do zapłaty 

wyszczególnionych w Cenniku lub Regulaminach Promocji kosztów 

związanych z instalacją i aktywacją Usług oraz do zapłaty comiesięcznych 

Opłat za zakupione Pakiety i inne Usługi.  

7. Okresem rozliczeniowym jest  jednomiesięczny okres liczony od początku 

do końca miesiąca kalendarzowego. Opłaty dotyczące okresów krótszych niż 

Okres Rozliczeniowy są naliczane proporcjonalnie do czasu świadczenia 

Usług w danym Okresie Rozliczeniowym. 

8. Abonent posiada prawo do zakupu i rezygnacji z Pakietów Dodatkowych 

i innych Usług udostępnianych przez Operatora lub SGT. Minimalnym 

zakresem Usług świadczonym przez Operatora i SGT jest usługa telewizyjna 

zawierająca Pakiet Wielotematyczny. 

9. Po okresie obowiązywania promocyjnych cen zgodnych z Regulaminami 

Promocji, zakupione przez Abonenta Pakiety będą świadczone wg cen 

zamieszczonych w Cenniku. 

10. Umowa zawarta na czas określony, równy lub dłuższy niż 30 dni, ulega po 

upływie okresu, na jaki została zawarta, automatycznemu przedłużeniu na 

czas nieokreślony, chyba że Abonent na co najmniej 10 dni przed datą 

upływu okresu obowiązywania Umowy złoży w siedzibie Operatora lub SGT 

listownie pisemne oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy. 

11. Gdy Umowa Abonencka została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa 

Operatora lub SGT, Abonent może odstąpić od Umowy bez podania 
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przyczyny w terminie 10 dni od zawarcia Umowy Abonenckiej, składając 

stosowne oświadczenie na piśmie. Oświadczenie takie może być wysłane 

listownie, przesyłką poleconą na adres Operatora lub SGT, lub złożone 

bezpośrednio w placówce Operatora lub SGT, pisemnie lub ustnie do 

protokołu. 

12. Abonent po podpisaniu Umowy Abonenckiej może dokonywać zakupu 

Pakietów Dodatkowych, dodatkowych Usług, materiałów typu VOD (wideo 

na żądanie) i innych Usług dostępnych w danym momencie na platformie 

Operatora, zgodnie z Regulaminem, Regulaminami Dodatkowymi, 

Regulaminami Promocji lub Cennikiem. Minimalnym zakresem Usług jaki 

Abonent jest zobowiązany posiadać jest usługa telewizyjna zawierająca 

Pakiet Wielotematyczny. 

13. Abonent ma możliwość zmiany warunków Umowy dotyczących rodzaju 

świadczonych Usług i pakietu taryfowego (w szczególności dotyczy 

to zamawiania lub rezygnacji z Pakietów Dodatkowych), okresu na jaki 

została zawarta Umowa (w tym przedłużenie Umowy), sposobu składania 

zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe Usługi,  oraz zakresu 

świadczonych Usług  telefonicznie oraz za pomocą Panelu (w szczególności 

Abonent będzie mógł zamówić i potwierdzić zakup za pomocą swojego 

numeru  jPIN na ekranie własnego odbiornika telewizyjnego podłączonego 

do urządzania STB wpiętego do sieci Operatora). W takim przypadku 

Operator utrwala oświadczenie Abonenta złożone w powyższy sposób 

i przechowuje je przez okres 12 miesięcy. Jednocześnie Operator potwierdzi 

Abonentowi fakt złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy oraz 

jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, w formie pisemnej, w terminie 

30 dni od dnia jego złożenia. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od 

dokonanej zmiany warunków Umowy, bez podania przyczyn, poprzez 

złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od 

dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia. Abonentowi nie przysługuje 

prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, jeżeli Operator 

lub SGT, za zgodą Abonenta, rozpoczęli świadczenie Usług zgodnie ze 

zmienionymi warunkami Umowy. Szczegółowe postanowienia w tym 

przedmiocie znajdują się w Regulaminie, Cenniku, Regulaminach Promocji 

lub Regulaminach Dodatkowych. Tak zmieniona Umowa ma skutek również 

wobec SGT. 

14. Operator i SGT odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Usług zakupionych przez Abonenta, z wyjątkiem sytuacji kiedy niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie Usług wynikało z winy Abonenta, 

nieprzestrzegania przez niego zasad Regulaminów lub Umowy Abonenckiej, 

albo było wynikiem działania siły wyższej. 

15. W przypadku uznania przez Operatora wniesionej reklamacji dotyczącej 

Awarii, Abonent otrzyma zwrot Opłat w wysokości 1/30 sumy miesięcznych 

Opłat za Usługi których dotyczy Awaria, za każde rozpoczęte 24 godziny 

Awarii.  

16. Z zastrzeżeniem pkt. 15, wszelka odpowiedzialność Operatora i SGT z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona 

do wysokości Opłat wniesionych przez Abonenta za Usługi wyświadczone 

przez Operatora lub SGT na rzecz Abonenta w spornym okresie czasu. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, Regulaminami oraz 

Cennikiem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności 

Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawy 

– Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) 

18. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania powstałego między nimi sporu 

polubownie. 

19. Jeśli wskutek negocjacji nie dojdzie do ugody między stronami,Abonent 

ma prawo w każdej chwili skierować sprawę do sądu powszechnego 

lub do mediacji przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznejlub do 

sądu konsumenckiego działającego przy Prezesie Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej, w trybie wskazanym w art 109 i 110 Ustawy – Prawo 

Telekomunikacyjne. 

20. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

21. Strony, opcjonalnie, mogą zawrzeć niniejszą Umowę na warunkach 

specjalnych. Szczegółowe zasady zawierania Umów w takim trybie określa 

Regulamin, Regulaminy Dodatkowe lub Regulaminy Promocji. 

22. Szczegółowe postanowienia obejmujące: 

a. zakres świadczonych publicznie dostępnych usług 

telekomunikacyjnych, ze  

b. wskazaniem elementów składających się na opłatę 

abonamentową;  

c. dane dotyczące jakości usług;  

d. zakres obsługi serwisowej;  

e. sposób i termin rozwiązania umowy;  

f. zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz 

zasady i terminy jego wypłaty;  

g. zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji;  

h. informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów; 

i. sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz 

kosztach usług serwisowych; 

- znajdują się w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług. 

23. O ile Umowa, Regulamin, Regulaminy Dodatkowe lub Regulaminy Promocji 

nie stanowią inaczej, Operator reprezentuje SGT wobec Abonenta; Abonent, 

w sprawach wynikających z niniejszej Umowy, w pierwszej kolejności 

powinien kontaktować się z Operatorem. 

 

Załączniki do Umowy Abonenckiej: 

Załącznik 1 Ogólny Regulamin Świadczenia Usług 
Załącznik 2 Cennik 
Załącznik 3 Regulamin(y) Promocji 
Załącznik 4 Protokół Przekazania Sprzętu 
Załącznik 5 Regulamin Dodatkowy 

 

 

  

 

 

 

_____________________________________ 

Data i Podpis uprawnionego 

Przedstawiciela Operatora w imieniu SGT 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Data i Podpis Abonenta 

 

WMC Systemy Informatyczne Spółka z o.o. 
76-200 Krępa Słupska, ul. Tulipanowa 11 , T. +48 59 727 33 47, 727 33 48,  F. +48 59 727 33 41, mobile: 667 000 444 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS :  0000317362 , NIP : 839-307-72-73 Regon: 220686346 , Kapitał zakładowy: 100 000,00 pln 

Bank Zachodni WBK S.A O/Słupsk Nr konta : 65 1090 2763 0000 0001 1019 1935 

 


