Protokół wykonania usługi/instalacji/zwrotu urządzeń
Dane Abonenta:
Imię i Nazwisko/Firma:
Miejscowość:
Adres(nr domu/lokalu):
Telefon kontaktowy:

Abonent posiada własne urządzenia, zgodne ze standardem Operatora:

TAK/NIE

Urządzenia Abonenckie będące własnością Abonenta, które zostały skonfigurowane do pracy w sieci Operatora:
Lp.

Nazwa

Typ

Uwagi

Urządzenie Abonenckie przekazane/użyczone Abonentowi na czas trwania umowy:
Lp.

Nazwa / SN / MAC

Typ

Wartość brutto

Kaucja

Dzierżawa

W skład zestawu do odbioru telewizji/Internetu wchodzą: urządzenie dekodujące sygnał do odbiorników TV, pilot do obsługi dekodera,
kable: zasilający ……………..,………….. zasilacz sieciowy…………………………………………………………………........................... W przypadku użyczenia
urządzeń przez Operatora Abonentowi na czas trwania umowy o świadczenie usług, Abonent jest zobowiązany do zwrotu działających
urządzeń Abonenckich w terminie do 7 dni po rozwiązaniu umowy w stanie nieprzekraczającym normalnego użytkowania. W przypadku
braku zwrotu w/w urządzeń lub zwrotu urządzeń, uniemożliwiającemu dalsze ich działanie Abonent zostanie obciążony kwotą wartości
urządzeń określoną w niniejszym protokole, zgodnie z powyższą tabelą.

Urządzenia Abonenckie zwrócone Operatorowi, wcześniej przekazane/użyczone Abonamentowi na czas trwania umowy lub
naprawy będące własnością Operatora:
Potwierdzam odbiór sprzętu, z powyższym zestawieniem i tabelą poniżej: ………………………………………………………………………….
Operator lub osoba upoważniona(data i czytelny podpis)
Urządzenia Abonenckie inne:
Lp.

Nazwa

Typ

Wartość brutto

UWAGI: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Urządzenia zamontowane u Abonenta, zakupione u Operatora na własność oraz wykonane płatne usługi:
Lp.

Nazwa/usługa

Typ

Wartość brutto

Skreślić w przypadku uruchomienia lub uzupełnić w przypadku braku możliwości technicznych:
Niniejszym umowa zawarta w dniu………………………… pomiędzy WMC Systemy Informatyczne Sp. Z o.o. z siedzibą w Krępie
Słupskiej przy ul. Tulipanowej 11, a Abonentem, zostaje rozwiązana z powodu braku warunków technicznych niezbędnych
do świadczenia zamówionej usługi.
Abonent potwierdza odbiór kompletnych sprawnych urządzeń, w stanie niezniszczonym, oraz potwierdza poprawność
powyższych danych osobowych, urządzeń, wykonanych i aktywowanych usług. Niniejszy dokument został sporządzony w
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Wypełnić w momencie aktywacji/instalacji usługi lub skreślić:

Dnia_____-_____-________r. została aktywowana usługa (wpisać rodzaj usługi) ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..
Abonent lub osoba upoważniona (data i czytelny podpis)

…………………………………………………………………………….
Operator lub osoba upoważniona (data i podpis)
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