
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I ODBIORU INSTALACJI

Niniejszy Protokół Przekazania i Odbioru Instalacji zwany dlaej Protokołem został sporządzony w dniu          -           -                     r w obecności:

                                                                              , legitymującego/ej się dowodem tożsamości (typ, seria, numer):                                        ,

zwanego/ej  dalej  Użytkownikiem,  oraz  przedstawiciela  PRO4NET  Jakub  Szewczyk,  33-101  Tarnów,  ul.  Kolejowa  47,  NIP:  993-034-29-00:  zwanym  dalej

Operatorem i będzie stanowił załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Protokół dotyczy doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do lokalu w sposób i miejsce wskazane przez Użytkownika, uruchomienia usług oraz przyjęcia przez

Użytkownika urządzeń wyszczególnionych w ust.4 zwanych dalej Urządzeniami Zakończenia Łącza oraz zasad i kosztów ich użytkowania.

1.  Użytkownik  oświadcza,  że  jest  upoważniony  do  dysponowania  lokalem  w  zakresie  przeprowadzenia  prac  związanych  z  doprowadzeniem  przyłącza

telekomunikacyjnego.

2.  Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu jedynie zgodnie z przeznaczeniem i właściwym sposobem obsługi sprzętu oraz w sposób nie prowadzący

do uszkodzenia sprzętu.  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powstałego z przyczyn niewłaściwego wykorzystywania sprzętu przez Użytkownika lub osoby

trzecie, albo stwierdzenia braku urządzenia najpóźniej do chwili zwrotu, Abonent zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy, wymiany lub zakupu nowego sprzętu.

3. Operator przekazuje Użytkownikowi na okres ważności umowy (oraz aneksów) niżej wymienione, kompletne, sprawne i skonfigurowane Urządzenia Zakończenia

Łącza wraz z zasilaczami i niezbędnym okablowaniem.

MODEL:                                      NR SERYJNY:                           MAC:                                            

MODEL:                                      NR SERYJNY:                           MAC:                                            

INNE:

□ antena grid 5 Ghz □ switch 8 port □ switch zarządzalny MT

□ antena box 5GHz □ patchcord światłowodowy □ access point

□ switch 5 port □ konwerter światłowodowy

4. Abonent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu wynikające ze zdarzeń losowych niezależnych od Abonenta, czyli takich na które Abonent nie mógł 

mieć wpływu.

5. Podane ceny sprzętu stanowią wartość umowną będącą podstawą do rozliczeń pomiędzy Abonentem a Operatorem.

6. Bezpłatna wymina lub naprawa urządzenia wynikająca z przyczyn o których mowa w pkt. 6 będzie realizowana jedynie po zdaniu niesprawnego sprzętu.

7. W chwili wygaśnięcia/zerwania Umowy Abonenckiej, po zdaniu sprawnego sprzętu, Operator wystawi Użytkownikowi pokwitowanie odbioru sprzętu.

Operator /PRO4NET/:                                          Abonent:

              ..................................................            .........................................................
 Czytelny podpis w imieniu Operatora                                                        data i czytelny podpis Abonenta

W dniu                         Użytkownik zatwierdza odbiór sprawnej, uruchomionej instalacji telekomunikacyjnej wykonanej przez służby techniczne Operatora pod

adresem:                                                                                                                                                                                                 

zgodnie z zaleceniem Użytkownika i bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie działania podjęte z jej wykorzystaniem.

   Operator /PRO4NET/:                                              Abonent:

              ..................................................            .........................................................
 Czytelny podpis w imieniu Operatora                                                        data i czytelny podpis Abonenta
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