
 

           

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część 
wszystkich umów o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych (Umów), na podstawie których 
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 
182, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sad Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy 
pod nr KRS 0000279791 (Telestrada) świadczy usługi 
telekomunikacyjne (Usługi). 
 
§ 2. UMOWA 
 
1.Usługa świadczona jest przez Operatora w zakresie i na 
warunkach określonych w Umowie, Regulaminie, 
Regulaminie Oferty Specjalnej (jeśli obowiązuje) i Cenniku.  
2.Na podstawie Art. 56 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne 
Telestrada S.A. zapewnia abonentowi możliwość zmiany 
warunków Umowy, obejmujących: 
3.1 zmianę rodzaju świadczonych usług,  
3.2 zmianę okresu na jaki została zawarta umowa; 
3.3. zmianę pakietu taryfowego 
3.4 zmianę sposobu składania zamówień na pakiety 
taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi; 
3.5 zmianę okresu rozliczeniowego 
3.6 zmianę zakresu świadczonych publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych, ze wskazaniem elementów 
składających się na opłatę abonamentową; 
za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w 
szczególności telefonicznie oraz za pomocą poczty 
elektronicznej. W takim wypadku Telestrada utrwali 
oświadczenie abonenta złożone w powyższy sposób i 
przechowa je przez okres 12 miesięcy. Jednocześnie 
Telestrada potwierdzi abonentowi fakt złożenia 
oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jego 
zakresu i terminu wprowadzenia zmian, w formie 
pisemnej, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. 
Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej 
zmiany warunków umowy, bez podania przyczyn, poprzez 
złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w 
terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego 
potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy 
wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Abonentowi 
nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany 
warunków umowy, o którym mowa powyżej, jeżeli 
Telestrada S.A. za zgodą abonenta rozpoczęła świadczenie 
usług zgodnie ze zmienionymi warunkami umowy. 
W razie braku potwierdzenia abonentowi faktu złożenia 
oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jego 
zakresu i terminu wprowadzenia zmian, o których mowa 
powyżej termin, w którym abonent może odstąpić od 
dokonanej zmiany warunków umowy wynosi trzy miesiące 
i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie 
warunków umowy. Jeżeli jednak abonent po rozpoczęciu 
biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega 
skróceniu do 10 dni od dnia otrzymania tego 
potwierdzenia. 
3.W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy 
i Regulaminu, za wiążące uważa się postanowienia 
Umowy. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami 
Regulaminu i Regulaminu Oferty Specjalnej, za wiążące 
uważa się postanowienia Regulaminu Oferty Specjalnej. 
4.Zawarcie Umowy z Klientem uzależnione jest od istnienia 
technicznych i prawnych możliwości realizacji Usług. 
Telestrada może uzależnić zawarcie Umowy od pozytywnej 
oceny wiarygodności płatniczej Klienta. 
 
§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG 
 
1.Telestrada jest Operatorem telekomunikacyjnym 
wpisanym do rejestru przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych pod numerem 4078 i świadczy usługi 
w oparciu o sieci innych uprawnionych operatorów  w 
zakresie:  
a) utrzymania łącza abonenckiego do sieci telefonicznej 
Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP S.A.) w gotowości do 
świadczenia usług telekomunikacyjnych (Usługi 
Abonamentu)  
b) realizacji łączy ISDN 
c) realizacji połączeń telefonicznych krajowych i 
międzynarodowych,  
d) realizacji usług sieci inteligentnych 
e) realizacji usług dostępu do sieci Internet 
2.Operator zastrzega sobie prawo, bez pogorszenia jakości 
świadczonej Usługi, do modyfikowania sposobu realizacji 
Usługi stosownie do zakresu i warunków wynikających z 
posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do 
posiadanych możliwości technicznych. 
3.Operator ma prawo do zmiany bez odrębnej zgody 
Abonenta swojego Hurtowego Poddostawcy Usług 
Telekomunikacyjnych z zachowaniem co najmniej 
dotychczasowej jakości i ciągłości usług. Abonent 
upoważnia niniejszym Operatora do podpisania w jego 
imieniu niezbędnego zamówienia skierowanego do 
nowego poddostawcy usług. 
4.Telestrada może zawiesić świadczenie całości lub części 
Usług w następujących przypadkach: 

a) Klient zalega z płatnością przez okres dłuższy niż 30 
dni; 
b) Klient nie zastosuje się w terminie 3 dni do wezwania, o 
którym mowa w par 4 ust. 6; 
c) stwierdzenia nietypowej charakterystyki połączeń, w 
szczególności wskazującej na możliwość nadużyć lub 
zagrożenia płatności ze strony Klienta; 
d) Klient podejmuje działania utrudniające albo 
uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług 
telekomunikacyjnych; 
5.Telestrada zastrzega sobie prawo blokowania dostępu 
do numerów wykorzystywanych do nadużyć na szkodę 
Klientów lub Telestrady. 
6.W ramach obsługi serwisowej, Telestrada dokonuje 
konserwacji i usuwania uszkodzeń oraz awarii w 
urządzeniach końcowych będących własnością Telestrady. 
W przypadku łączy będących własnością TPSA Telestrada 
przekazuje niezwłocznie zgłoszenie serwisowe do służb 
technicznych tego operatora. Usunięcie awarii odbywa się 
w ciągu trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia. W 
przypadku konieczności wizyty w lokalu abonenta abonent 
obowiązany jest podać trzy terminy, w których lokal 
będzie dostępny w celu dokonania weryfikacji technicznej 
awarii. Klient może zgłaszać problemy z korzystaniem z 
Usług oraz zasięgać informacji na temat Usług w Biurze 
Obsługi Klienta Telestrady pod nr 801 080 321 
 
§ 4. NALEŻNOŚCI  Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG 
 
1. Klient zobowiązany jest do uiszczania należności za 
Usługi zrealizowane w danym Okresie Rozliczeniowym w 
terminie płatności, wskazywanym na doręczanych mu 
fakturach VAT - bez względu na okoliczność, kto z tych 
Usług bezpośrednio skorzystał. W przypadku 
nieotrzymania faktury za Okres Rozliczeniowy, Klient 
winien niezwłocznie zgłosić ten fakt do Telestrady.  
2. Należności Telestrady z tytułu realizacji Usług naliczane 
są na podstawie cen wskazanych w wybranym przez 
Klienta Cenniku, obowiązującym w chwili wykonania 
Usługi. Opłaty abonamentowe i usługa zawieszenia 
świadczenia usług telefonicznych płatne są z góry. 
Pozostałe usługi płatne są z dołu. 
3. Okres Rozliczeniowy trwa jeden miesiąc kalendarzowy. 
Telestrada zastrzega możliwość zmiany długości Okresu 
Rozliczeniowego w przypadku zaistnienia ważnych 
względów organizacyjnych.  
4. W przypadku świadczenia Usługi podlegającej 
opłacie abonamentowej przez niepełny Okres 
Rozliczeniowy, wysokość opłaty abonamentowej jest 
obliczana proporcjonalnie do liczby dni, w których Usługa 
ta była świadczona;  
5. Za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w 
świadczeniu Usługi trwająca dłużej niż 12 godzin, 
Klientowi przysługuje zwrot 1/30 miesięcznej opłaty 
abonamentowej. 
6. Telestrada może wezwać Klienta do zabezpieczenia 
płatności lub wpłaty zaliczki w toku Okresu 
Rozliczeniowego, o ile ilość wykonywanych połączeń 
uzasadniać będzie obawę zagrożenia płatności ze strony 
Klienta. 
7. Zapłata dokonana jest z chwilą uznania rachunku 
bankowego Telestrady wskazanego na fakturze. W 
przypadku opóźnienia w zapłacie należności, Telestrada 
uprawniona będzie do naliczenia odsetek ustawowych. 
8. W przypadku, gdy okres opóźnienia przekraczał będzie 
jeden miesiąc, Telestrada uprawniona będzie do 
rozpoczęcia procedury windykacji należności za 
pośrednictwem profesjonalnej firmy windykacyjnej.  
 
§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TELESTRADY 
 
Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usług, za który 
Telestrada ponosi odpowiedzialność, nie dłużej jednak niż 
za 30 dni, Klientowi przysługuje kara umowna w 
wysokości 1/30 średniej opłaty miesięcznej obliczonej 
według rachunków z ostatnich trzech Okresów 
Rozliczeniowych - chyba, że łączny czas przerw w Okresie 
Rozliczeniowym był krótszy niż 24 godziny. Wypłata kar 
umownych następuje w przypadku uwzględnienia 
wniesionej przez Klienta reklamacji, stosownie do jego 
wniosku - poprzez zaliczenie kary na poczet przyszłych 
należności, wpłatę na rachunek bankowy bądź przekaz 
pocztowy. W pozostałym zakresie, Telestrada ponosi 
wobec Konsumentów odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 
 
 
§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 
1. Klient składa reklamację pisemnie na adres: ul. 
Puławska 182, 02-670 Warszawa, telefonicznie lub ustnie 
do protokołu sporządzonego przez Biuro Obsługi Klienta 
Telestrady, a także przy wykorzystaniu innych środków 
porozumiewania się na odległość, w tym drogą 
elektroniczną. 
2. Reklamacja powinna zawierać: 
a) imię i nazwisko (firmę) oraz adres Klienta, 

b) numery telefonów oraz okres, których dotyczy 
reklamacja, 
c) przedmiot reklamacji i wskazanie okoliczności 
uzasadniających reklamację, 
d) datę zawarcia Umowy oraz jej oznaczenie (tytuł), 
e) w przypadku, gdy reklamujący żąda wypłaty 
odszkodowania lub innej należności - wysokość żądanej 
kwoty oraz numer rachunku bądź adres właściwy do 
wypłaty, albo wniosek o ich zaliczenie poczet przyszłych 
płatności. 
3. Telestrada udziela odpowiedzi na reklamację w formie 
pisemnej, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. 
4. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, Klient 
może w terminie 14 dni wnieść pisemne odwołanie do 
Działu Odwołań Reklamacyjnych na adres: ul. Puławska 
182, 02-670 Warszawa, który rozpatruje odwołanie i 
udziela Klientowi odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia 
jego wniesienia. 
5. Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku 
zapłaty reklamowanej należności. 
6. Wszelkie spory między stronami umowy mogą być 
rozwiązywane za pośrednictwem Stałego Polubownego Sądu 
Konsumenckiego przy Prezesie UKE. 
 
§ 7. SPOSÓB I TERMIN ROZWIĄZANIA UMOWY 
 
1. Umowa zawarta na czas nieoznaczony może zostać 
rozwiązana przez abonenta z zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na 
koniec miesiąca kalendarzowego następującego po 
miesiącu, w którym wypowiedzenie wpłynęło do 
Telestrady. 
2. W przypadku, gdy przy zawarciu Umowy (lub w czasie 
jej trwania) Klient wybierze Ofertę Specjalną powiązaną z 
przyznaniem ulgi, rozwiązanie umowy przed terminem 
upływu czasu na jaki została zawarta wiąże się z 
konsekwencjami finansowymi opisanymi każdorazowo w 
Umowie, Cenniku lub Regulaminie Oferty Specjalnej, 
zgodnymi z art 57 ust 6 Ustawy Prawo 
Telekomunikacyjne. 
3. Po upływie czasu oznaczonego, na jaki Umowa została 
zawarta przekształci się ona automatycznie w umowę 
zawartą na czas nieoznaczony. 
4. W przypadku zawarcia umowy: 
a) poza lokalem przedsiębiorstwa, bądź też: 
b) za pośrednictwem środków porozumiewania się na 
odległość, Konsument może odstąpić od Umowy bez 
podania przyczyn w terminie dziesięciu dni od dnia jej 
zawarcia. Uprawnienie to wygasa jednak z chwilą 
skorzystania przez Konsumenta z Usług Telestrady. 
5. Telestrada może rozwiązać Umowę ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku, gdy: 
a) dane podane przez Klienta przy zawarciu Umowy są 
nieprawdziwe; 
b) z przyczyn technicznych nie jest możliwe dalsze 
świadczenie na rzecz Klienta Usług lub też zapewnienie ich 
należytej jakości; (prawo rozwiązania umowy bez żadnych 
konsekwencji finansowych przysługuje w takim wypadku 
również Klientowi) 
c) w przypadku śmierci Klienta albo wykreślenia Klienta 
niebędącego osobą fizyczną z właściwego rejestru albo 
ewidencji lub złożenia wniosku o upadłość Klienta. 
6. Oświadczenia Stron dotyczące rozwiązania lub 
odstąpienia od Umowy zawartej w formie pisemnej 
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. Oświadczenie Klienta winno zostać przesłane 
na adres: ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, oraz 
zawierać: 
a) imię i nazwisko (firmę) Klienta oraz adres Klienta; 
b) datę zawarcia oraz oznaczenie (tytuł) Umowy; 
c) numery telefonów wskazanych w Umowie. 
7. Dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną oraz dane 
Klientów przetwarzane będą w celu dokonywania rozliczeń 
międzyoperatorskich, wykonywania niniejszej Umowy, 
dochodzenia wynikających z niej roszczeń, do upływu 
okresu ich przedawnienia oraz wykonywania innych zadań 
określonych w ustawie Prawo telekomunikacyjne. 
 
§ 8. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU 
 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 
2012 r. 
2. Aktualne teksty Regulaminu i Cenników oraz informacje 
o usługach Telestrady dostępne są na stronie 
www.telestrada.pl. 
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