
Umowa użyczenia terminala 

§ 1 Niniejsza umowa skierowana jest do wybranych mieszkańców Katowic w celu świadczenia usług dostępu do Internetu, usług 

telefonii VOIP i/lub usług IPTV w zasięgu sieci światłowodowej eksploatowanej przez firmę IMPACT-2 Dariusz Domagalski z siedzibą 

przy ul. 1-Maja 25 w Katowicach, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych 11395, zwanym Użyczającym. 

§ 2 Biorący do używania, podpisany na niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przestrzegania zasad Umowy od chwili wydania 

mu użyczanego sprzętu jak również potwierdza zapoznanie się z Cennikiem zamieszczonym na stronie WWW 

https://internet.k1.pl/cennik  stanowiącym integralną część Umowy. 

§ 3 Użyczany sprzęt pozostaje własnością Użyczającego.  

§ 4 Biorący do używania odpowiedzialny jest za prawidłowe korzystanie z użyczanego sprzętu oraz utrzymanie go w należytym 

stanie technicznym, nie gorszym niż w momencie użyczenia. Biorący do używania zobowiązany jest do korzystania z terminala 

tylko w celu korzystania z usług Użyczającego i wyłącznie w celu korzystania z usług w lokalu określonym jako „Miejsce użytkowania 

terminala i świadczenia usług” na dole poniższej Umowy. 

§ 5 Uszkodzony terminal należy niezwłocznie zwrócić Użyczającemu w celu bezpłatnej wymiany na sprawny terminal. 

§ 6 Biorący do używania pokrywa koszty naprawy terminala, jeżeli uszkodzenia powstały na skutek okoliczności leżących po stronie 

Biorącego do używania, w szczególności dotyczy to uszkodzeń mechanicznych. W takim przypadku biorący do używania obciążany 

jest faktycznymi kosztami naprawy.  

§ 7 Biorący do używania zobowiązany jest do zwrotu użyczonego sprzętu w stanie niepogorszonym, po zakończeniu korzystania 

z usług Użyczającego lub w terminie 5 tygodni od daty braku wpłaty za świadczoną usługę za dany miesiąc. Za każdy miesiąc zwłoki 

w zwrocie użyczonego sprzętu, Biorący do używania zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Użyczającego opłaty w kwocie 45 zł.  

§ 8 W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia terminala, Biorący do używania zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie Użyczającego, a następnie do zapłaty z tego tytułu odszkodowania w wysokości 180 zł (urządzenia 

HG8546M i HG8245M) lub 250 zł (urządzenia HG8245Q2) 

Oświadczam, że znana jest mi treść niniejszej Umowy oraz Cennika i akceptuję jej postanowienia. 

 

_______________________________________ ____________________  ___________________________________________  
Biorący do używania: czytelnie imię i nazwisko, podpis              nr telefonu                 adres email 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystywanie adresu email oraz kontaktu telefonicznego w celach 

świadczenia usług przez firmę IMPACT-2 Dariusz Domagalski z siedzibą przy ul. 1-Maja 25 w Katowicach. Administratorem danych osobowych 

jest IMPACT-2 Dariusz Domagalski z siedzibą przy ul. 1-Maja 25 w Katowicach. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie wiadomości na adres bok@mail.k1.pl 

 

____________________________________________________ 
Podpis 

Dane identyfikacyjne i konfiguracyjne terminala: 

 

 

Data przekazania terminala do użytkowania  _____________________________________________________________________ 

 

Miejsce użytkowania terminala i świadczenia usług: Katowice, ul. ____________________________________________________ 

Dane do wnoszenia opłat: Osobiście w siedzibie firmy w każdy poniedziałek w godz. 16-17 lub przelewem: 

 tytuł wpłat: INTERNET.________.MIESIĄC (styczeń-1, luty-2 itd., np. za miesiąc czerwiec: INTERNET._________.6 

Miesięcznych opłat należy dokonywać do 10 dnia danego miesiąca za miesiąc 

bieżący, tj. za miesiąc czerwiec 2018 – do dnia 10 czerwca 2018 w wysokości: 

MODEL: HUAWEI HG8546M / HG8245M / HG8245Q2 ADRES IP:  93.179.226. 

zł /miesięcznie 

netto/brutto* 

IMPACT-2 Dariusz Domagalski, 1-Maja 25, Katowice, konto Idea Bank nr 11 1950 0001 2006 0121 9748 0002 
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