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PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
Wykonawca podłączenia:
………………………………………………………………………
........................................ ..................................
Pieczęć
Dane Instalacji:
Data montażu :
.……………………………………………
Miejsce montażu: ……………………………………….……………
Dane Klienta:……………………………………………………………
Imię i Nazwisko:………………………………….…………………….
Dane zameldowania:………………………………………………..
Nr dowodu osobistego:…………………………………………..
Wykaz przekazanych urządzeń przy realizacji wyżej wymienionych usług:
- Access Point : model: ........................ sn:……………………
- Karta bezprzewodowa : sn:……….……………
- Antena :………………………………………………………………………….
- Inne:……………………………………………………………………………..
- Przydzielony adres IP: ………………………………………………………………………..
Abonent oświadcza, że:
1. Instalacja przyłączy sieci została wykonana prawidłowo pod względem technicznym i estetycznym.
2. Aktywacja usługi Internetu została wykonana i dokonano sprawdzenia poprawności jej
funkcjonowania.
3. Przy realizacji usługi zostały przekazane urządzenia wymienione powyżej. Potwierdzam ich
zainstalowanie.
4. Oświadczam iż zainstalowany sprzęt jest własnością firmy:
Fly Network Barbara Bodzioch Humniska 247
36-206 NIP 686-110-87-13
Regulamin przekazania sprzętu:
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1. Firma "Fly Network" udostępnia na jednego Abonenta jeden zestaw instalacyjny .
2. Udostępnienie Zestawu instalacyjnego następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po
uprzednim podpisaniu umowy przez Abonenta.
3. "FLy Network" zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany uszkodzonego zestawu instalacyjnego,
który został udostępniony Abonentowi, w przypadku ujawnienia się podczas instalacji lub eksploatacji
ukrytych wad technicznych któregokolwiek z jego elementów.
4. Wymiana wadliwego lub uszkodzonego zestawu instalacyjnego następuje po zgłoszeniu problemu
telefonicznie lub osobiście w centrali firmy " Fly Network " przez Abonenta.
5. Abonent usługi, który korzysta z udostępnionego przez "Fly Network
" zestawu instalacyjnego, zobowiązany
jest do:
1) korzystania z zestawu instalacyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami
eksploatacyjnymi,
2) niezwłocznego powiadomienia " Fly Network " o wszelkich usterkach, uszkodzeniach lub
nieprawidłowościach w pracy zestawu instalacyjnego lub usługi odbioru Internetu lub o jego utracie,
Numer telefoniczny na który należy zgłaszać usterki to:(013) 4346033.
3) niedokonywania samodzielnie jakichkolwiek ingerencji w zestaw instalacyjny, który będzie
naprawiany konserwowany lub modyfikowany wyłącznie przez " Fly Network " lub jej
upoważnionego przedstawiciela,
4) zwrócenia kompletnego i nieuszkodzonego zestawu instalacyjnego do centrali firmy " Fly Network
"w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rezygnacji z udostępnienia zestawu instalacyjnego lub
rozwiązania/ wygaśnięcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 9.
6. Abonent usługi odpowiedzialny jest za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę udostępnionego zestawu
instalacyjnego.
7. Abonent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 699zł, w przypadku uszkodzenia
urządzenia AP z przyczyn innych niż ukryte wady techniczne, jak również nie zwrócenia zestawu
instalacyjnego w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty rezygnacji z udostępnionego zestawu instalacyjnego lub
rozwiązania/wygaśnięcia umowy.

8. Jeśli w chwili zwrotu udostępnionego zestawu instalacyjnego sprzedawca lub technik stwierdzi, iż
zestaw instalacyjny znajduje się w stanie niekompletnym (brak wyposażenia dodatkowego), wówczas
Abonent będzie zobowiązany do naprawienia wynikłej szkody poprzez odkupienie lub dostarczenie
brakującej części. W przeciwnym razie " Fly Network " nie przyjmie od Abonenta zestawu
instalacyjnego i obciąży Abonenta opłatą przewidzianą ust.7 .
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9. Rozwiązanie lub wygaśniecie umowy jest uważane za rezygnację z udostępnionego zestawu
instalacyjnego.

Podpis wykonawcy

Podpis Abonenta

