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Załącznik nr 3 

ZASADY DZIERŻAWY URZĄDZEŃ DOSTĘPOWYCH 

Mocą niniejszej umowy Operator oddaje Abonentowi w użyczenie na czas trwania niniejszej umowy 
Urządzenia Dostępowe: 
   Tuner telewizji cyfrowej wraz z kompletem kabli i pilotem, 
   Tuner IPTV Mbox wraz z kompletem kabli i pilotem,  
   Moduł dostępu CONAX do telewizji cyfrowej, 
   Kartę dostępu do telewizji cyfrowej, 
   Modem                wraz z kompletem kabli, 
   Router Wi-Fi, 
   Antena WI-FI. 
Wartość wyżej wymienionych powyżej urządzeń określona jest w załączniku nr 6 Cennik i dostępna jest w 
siedzibie Operatora i na stronie www.macrosat.pl. 
1. Modele i numery seryjne wyżej wymienionych Urządzeń Dostępowych określone są w protokole 

odbioru. 

2. Urządzenie Dostępowe w stanie wolnym od wad, wydane zostaje abonentowi w Biurze Obsługi Klienta, 
wysyłkowo lub przy wykonaniu Instalacji w Lokalu Abonenta – na podstawie protokołu wykonania 
montażu i wydania Urządzenia Dostępowego. Operator nie wprowadził żadnych ograniczeń w 
korzystaniu z Urządzenia Dostępowego za wyjątkiem wskazanym w ust. 3. 

3. Użytkownik zobowiązany jest do używania Urządzenia Dostępowego wyłącznie w celu pozyskania 
Usług świadczonych przez Operatora, zgodnie z przeznaczeniem Urządzenia Dostępowego  oraz 
instrukcją obsługi. Abonent nie ma prawa udostępniać Urządzenia Dostępowego osobom trzecim. 

4. Z chwilą wydania Urządzenia Dostępowego, Abonent ponosi odpowiedzialność za utratę lub 
uszkodzenie Urządzenia Dostępowego, chyba że nastąpiło ono z przyczyn niezawinionych przez 
Abonenta. 

5. Abonent nie jest uprawniony do ingerencji w Urządzenie Dostępowe lub do przeprowadzania 
jakichkolwiek napraw. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania Urządzenia 
Dostępowego, Abonent zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie Operatora, który 
przeprowadzi naprawę bądź wymianę Urządzenia Dostępowego w ramach usług serwisowych. 

6. Operator naprawia lub wymienia Urządzenie Dostępowe na swój koszt, bez pobierania opłat od 
Abonenta, za wyjątkiem przypadków, gdy uszkodzenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 
Abonenta, w szczególności na skutek: 

a) samowolnej naprawy lub modernizacji urządzenia dokonanej przez Abonenta, 

b) świadomego zniszczenia lub uszkodzenia Urządzenia Dostępowego przez Abonenta, 

c) niepowiadomienia Operatora o nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach 
Urządzenia Dostępowego, 
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d) nieprawidłowej pracy Odbiornika lub aparatu telefonicznego Abonenta, podłączonych do 
Urządzenia Dostępowego. 

7. Abonent odpowiada za spowodowane z jego winy lub rażącego niedbalstwa uszkodzenie, zniszczenie 
lub utratę Urządzenia Dostępowego, w pełnej wysokości szkody poniesionej przez Operatora. Abonent 
nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Urządzenia będące następstwem normalnego używania 
Urządzenia Dostępowego. 

8. W przypadku rozwiązania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny Abonent zobowiązany jest do zwrotu 
Urządzenia dostępowego udostępnionego przez Operatora w terminie 7 dni od dnia zakończenia 
trwania Umowy. Zwrot Urządzenia dostępowego następuje w Biurze Obsługi Klienta, na koszt 
Abonenta. W przypadku braku zwrotu Urządzenia dostępowego we wskazanym terminie Operator, 
po uprzednim wezwaniu Abonenta do zwrotu Urządzenia dostępowego i bezskutecznym upływie 
dodatkowego 14 dniowego terminu, uprawniony jest do żądania od Abonenta zapłaty kary umownej 
w wysokości określonej w Cenniku. Wysokość kary umownej odpowiada rzeczywistej wartość 
Urządzenia dostępowego. Kara umowna może zostać naliczona także w przypadku zwrócenia 
Urządzenia dostępowego w stanie uszkodzonym, jeśli koszt naprawy przewyższa wartość Urządzenia. 

9. W przypadku braku zwrotu Urządzenia Dostępowego w terminie wskazanym w ustępie 8 niniejszego 
paragrafu, po uprzednim wezwaniu Abonenta do zwrotu Urządzenia Dostępowego i bezskutecznym 
upływie wyznaczonego w tym celu dodatkowego 7 dniowego terminu, Operator uprawniony jest do 
naliczenia opłaty wskazanej w Cenniku. 

 
 
 

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

 Przedstawiciel Operatora       Abonent 
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