
Regulamin i Cennik Usługi Dodatkowej WIFI 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie

§ 1
OPIS USŁUGI

Usługa Dodatkowa WIFI  polega na udostępnieniu Abonentowi posiadającemu aktywną Usługę 
Dostępu do Internetu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, modemu kablowego z WIFI lub 
urządzenia dostępowego (routera bezprzewodowego), umożliwiającego bezprzewodowy dostęp do 
Usługi Internetu oraz bezprzewodowej transmisji danych w lokalu/mieszkaniu Abonenta, dla 
dodatkowych urządzeń odbiorczych w ilości do 5 włącznie.

§ 2
 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do realizacji usługi wykorzystana jest sieć telewizji kablowej, będąca w dyspozycji Operatora, modem 
kablowy  z WIFI lub urządzenie dostępowe (router bezprzewodowy) udostępniany Abonentowi przez 
Operatora, na czas trwania umowy oraz sprzęt komputerowy i urządzenie bezprzewodowe odbiorcze, 
pozostający własnością Abonenta.

2. Świadczenie usługi  WIFI odbywa się na podstawie wniosku Abonenta , na aktywację dodatkowej 
usługi.

3. Urządzenie dostępowe Operatora dodatkowej usługi działa w paśmie 2,4GHz w standardzie 802.11n . 
Odbiorcze urządzenie bezprzewodowe Abonenta musi być zgodne z tym standardem. 
W przypadku gdy urządzenie odbiorcze Abonenta nie zapewnia tej zgodności, Abonent własnym 
kosztem i staraniem powinien zaopatrzyć się w odpowiednie urządzenie odbiorcze.

4. Szybkość działania usługi dostępu do Internetu, zależy od aktywnego pakietu  usługi dostępu do 
Internetu SM Lubartów  i jest gwarantowana dla pojedynczego urządzenia bezprzewodowego. 
W przypadku korzystania jednocześnie z urządzeń bezprzewodowych lub jednoczesnego korzystania 
z łącza USB w modemie kablowym, maksymalna szybkość działania usługi jest sumą szybkości 
wszystkich korzystających w tym samym czasie urządzeń bezprzewodowych i przewodowych i nie 
przekracza prędkości posiadanego pakietu  usługi dostępu do Internetu.

5. W ramach usługi Abonent otrzymuje zwiększoną prędkość w stosunku do analogicznego pakietu bez 
usługi WIFI. Pełny wykaz prędkości znajduje się w cenniku (załącznik nr 2).

6. Abonent dodatkowej usługi, jest zobowiązany do udostępnienia lokalu monterom TVK SM Lubartów  w 
umówionym terminie, jak również do udostępnienia urządzeń, które zostaną podłączone 
bezprzewodowo z urządzeniem dostępowym Operatora, w celu właściwej konfiguracji urządzeń.

7. Operator nie gwarantuje prawidłowego działania dodatkowej usługi, po reinstalacji systemu 
operacyjnego, jak również samodzielnej konfiguracji przez użytkownika urządzeń odbiorczych, w takim 
przypadku konieczny jest kontakt z biurem obsługi TVK SM Lubartów, w celu umówienia terminu 
ponownej konfiguracji usługi.

8. W celu uzyskania bezpieczeństwa transmisji bezprzewodowej, Operator usługi wymaga zastosowania 
urządzeń odbiorczych po stronie Abonenta zgodnych ze standardem szyfrowania transmisji WPA2. W 
przypadku gdy urządzenie odbiorcze Abonenta nie zapewnia tej zgodności,  Abonent własnym kosztem 
i staraniem powinien zaopatrzyć się w odpowiednie urządzenie odbiorcze.

9. Usługa dodatkowa świadczona jest na czas nieokreślony i następuje jej dezaktywacja z dniem 
rozwiązania przez Abonenta umowy na usługę dostępu do Internetu SM Lubartów. 
W okresie obowiązywania umowy w przypadku rezygnacji przez Abonenta z dodatkowej usługi  WIFI, 
Abonent składa wniosek o rezygnację z dodatkowej usługi, oraz zwraca urządzenie dostępowe w 
biurze TVK SM Lubartów, ze skutkiem rezygnacji na koniec danego miesiąca.

10.W przypadku rezygnacji z dodatkowej usługi, jak również  w przypadku rozwiązania przez Abonenta 
umowy na usługę dostępu do Internetu SM Lubartów, Abonentowi nie przysługuje zwrot opłaty 
aktywacyjnej.

§ 3
OPŁATY

1. Za aktywację dodatkowej usługi, zostanie pobrana jednorazowa opłata, płatna przed wykonaniem 
usługi w wysokości 80,00 zł netto + 23% VAT = 98,40 zł brutto.

2. Miesięczna opłata abonamentowa za dodatkową usługę  WIFI  wynosi:
-dla Abonentów usługi będących członkami Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, -  8,00 zł, 
doliczona do czynszu mieszkaniowego 
-dla pozostałych Abonentów – 8,00 zł netto + 23% VAT = 9,84 zł brutto, na którą zostanie wystawiana 
faktura VAT. 

3. Opłaty  § 3 pkt 2 dotyczą pakietów net MINI, net MINI PLUS oraz net STANDARD. W pakietach net 
STANDARD PLUS, net MAX oraz net MAX PLUS dodatkowa usługa WIFI jest bezpłatna.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nie unormowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się  zapisy Regulaminu Usługi 
Dostępu do Internetu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, do usługi podstawowej i stanowiący 
integralne zapisy z Regulaminem dla dodatkowej usługi WIFI .

2. Traci moc REGULAMIN  Usługi Dodatkowej WIFI z dnia 28.12.2010r.

Protokół Zarządu Nr …............. z dnia ….........................


