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REGULAMIN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 
ŚWIADCZONYCH PRZEZ OPTILINK  

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1. DEFINICJE 

 
Na potrzeby Regulaminu oraz Umowy przyjmuje się następujące 
znaczenie stosowanych w ich treści pojęć: 
 
Abonent : Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do 
zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw. 
Billing : Szczegółowy wykaz Usług zrealizowanych na rzecz 
Abonenta w wykonaniu Umowy w ustalonym okresie. Cennik : Wykaz 
cen stosowanych przez Operatora wobec Abonentów z tytułu 
realizacji na ich rzecz Usług. Okres Rozliczeniowy : Przedział czasu, 
w ciągu którego zrealizowane Usługi rozliczane są w tym samym 
terminie płatności. Operator : Firma pod nazwą OptiLink Piotr 
Dąbrowski z siedzibą w Sierakowie przy ul. Sienkiewicza 25, ,o 
numerze N I P 113-118-46-10 zwaną dalej OptiLink . Regulamin :  
Niniejszy Regulamin świadczenia przez OPTILINK usług 
telekomunikacyjnych. Umowa : UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 
TELEKOMUNIKACYJNYCH  zawarta przez operatora z Abonentem, 
do której stosuje się postanowienia Regulaminu. 
Usługi : Wskazane w treści Umowy usługi telekomunikacyjne, 
świadczone na jej podstawie przez Operatora na rzecz Abonenta. 
Ustawa : Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo Telekomunikacyjne 
(Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późn. zm.). 
 

§ 2. PRZEDMIOT REGULAMINU 
 

1. Postanowienia zawarte w Regulaminie stanowią integralną część 
wszystkich Umów zawieranych przez Operatora z Abonentami w 
takim zakresie, w jakim uregulowane w nim zagadnienia nie zostały 
odmiennie rozstrzygnięte w treści postanowień konkretnej Umowy. 
2. Niniejszy Regulamin określa: 
a) sposób zawierania przez Operatora Umów z Abonentami; 
b) sposób świadczenia Usług; 
c) sposób dokonywania rozliczeń pomiędzy Operatorem a 
Abonentem; 
d) zakres odpowiedzialności Operatora wobec Abonenta oraz 
postępowanie reklamacyjne. 
 

II. ZAWARCIE UMOWY, JEJ ZMIANA ORAZ ROZWIĄZANIE 
§ 3. SPOSÓB ZAWARCIA I ZMIANY UMOWY. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 
1. Umowa może zostać zawarta przez Abonenta:  
a) w lokalu, oznaczonym w stosowny sposób jako Lokal lub 
Przedstawicielstwo Operatora;  
b) poza lokalem Operatora, z upoważnionym przedstawicielem 
Operatora; 
c) na odległość, w drodze wymiany podpisanych egzemplarzy Umowy 
za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. 
2. Umowę uważa się za zawartą z dniem doręczenia Operatorowi 
podpisanego przez Abonenta egzemplarza Umowy, przekazanego 
mu uprzednio przez Operatora. 
3. W przypadku wskazanym w ust.1 litera „c”, Umowę uważa się za 
zawartą przed doręczeniem Operatorowi podpisanego przez 
Abonenta egzemplarza Umowy, jeżeli Operator rozpoczął 
świadczenie na rzecz Abonenta Usług objętych przedmiotem Umowy. 
Przez rozpoczęcie świadczenia przez Operatora Usług rozumie się 
skorzystanie przez Abonenta z Usługi, udostępnionej przez Operatora 
w celu realizacji postanowień Umowy. W takim przypadku, za dzień 
zawarcia Umowy uznaje się dzień rozpoczęcia świadczenia przez 
Operatora Usług. 
4. W przypadku zawarcia Umowy w sposób wskazany w ust.1 litera 
„b” albo „c”, Abonent będący konsumentem w terminie 10 (dziesięć) 
dni od dnia jej zawarcia może od Umowy odstąpić bez podania 
przyczyn, w sposób określony w § 6 ust.5 Regulaminu. 
Uprawnienie Abonenta do odstąpienia od Umowy wygasa jednak z 
chwilą zrealizowania przez Operatora na jego rzecz Usługi objętej 
przedmiotem Umowy. 
 

§ 4. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
 
1. Umowa może zostać zawarta z Abonentem posiadającym 
możliwość korzystania z numeru telefonicznego w celu realizacji 
połączeń w sieci telefonicznej. Zawarcie Umowy przez Operatora 
uzależnione jest również od istnienia technicznych możliwości 
realizacji Usług na rzecz danego Abonenta w danej lokalizacji. 
2. Przed zawarciem Umowy, konieczne jest przedłożenie do 
weryfikacji w warunkach, przewidzianych w ust.4 niniejszego 
paragrafu lub przekazanie Operatorowi przez Abonenta, 
potwierdzonych za zgodność, kopii dokumentów rejestrowych firmy  
3 .   Zaświadczenia oraz odpisy, o których mowa w ust.2, powinny być 
aktualne. 
4. Operator może żądać od Abonenta przedstawienia informacji oraz 
dokumentów innych niż wskazane w ust.2 i 3. 
5. Operator podejmuje decyzję o zawarciu Umowy z Abonentem po 
przeanalizowaniu dokumentów oraz informacji, o których mowa 
powyżej. 
6. Operator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Abonenta 
podanych przez niego przy zawarciu Umowy. 
 

§ 5. ZMIANA UMOWY ORAZ DANYCH W NIEJ ZAWARTYCH 
 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej 
ważności zachowania formy pisemnej. 
2. Abonent zobowiązany jest informować Operatora w formie 
pisemnej o wszelkich zmianach danych zawartych w Umowie oraz w 
treści przekazanych przez niego przy zawarciu Umowy dokumentów. 
W przypadku nie poinformowania Operatora o zmianie adresu, 
wszelkie pisma oraz oświadczenia Operatora kierowane na ostatnio 
wskazany adres, traktowane będą jako skutecznie doręczone. 
 

§ 6. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
 

1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, chyba że co innego 
wynika z treści jej postanowień. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1 
(jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiło wypowiedzenie – jeżeli Umowa została zawarta na czas 
nieokreślony. 
3. W przypadku Umowy na czas określony, Abonent zobowiązany jest 
do dokonywania płatności tytułem usług wymienionych w Umowie do 
ostatniego dnia obowiązywania Umowy, z zachowaniem 1 
miesięcznego okresu wypowiedzenia . W przypadku rezygnacji z 
Usług Operatora przed ww. okresem, Abonent zobowiązany jest do 
uregulowania wszystkich należności wynikających z Umowy w 
terminie 14 dni od daty rezygnacji z Usług Operatora . Za podstawę 
obliczeń ww. należności przyjmuje się proporcjonalny okres jaki 
pozostał do końca trwania Umowy z uwzględnieniem 1 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia . 
4. Operator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku, gdy: 
a) Abonent, pomimo świadczenia stosownie do § 9 litera „a" 
Regulaminu świadczenia na jego rzecz Usług, nie uregulował  
należności . 
b) dane oraz informacje podane przez Abonenta przy zawarciu 
Umowy są nieprawdziwe 
c) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Abonenta 
d) Abonent korzysta z Usług do celów niezgodnych z prawem 
e) z przyczyn technicznych nie jest możliwe dalsze świadczenie na 
rzecz Abonenta Usług lub też zapewnienie ich należytej jakości. 
5. Ponadto Umowa wygasa: 
a) z upływem czasu, na jaki została zawarta 
b) w przypadku wykreślenia Abonenta, nie będącego osobą fizyczną, 
z właściwego rejestru albo ewidencji, w którym był ujawniony. 
6. Oświadczenia Abonenta dotyczące wypowiedzenia, rozwiązania 
lub odstąpienia od Umowy winny być przesyłane w formie pisemnej 
na adres korespondencyjny Operatora : OptiLink , Sieraków ul. 
Sienkiewicza 25, 05-250 Radzymin, oraz wskazywać: imię i nazwisko 
albo nazwę (firmę) Abonenta; adres Abonenta; datę zawarcia oraz 
oznaczenie Umowy;numery telefonów wskazanych w Umowie. 
 

III. ŚWIADCZENIE USŁUG 
§ 7. ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG 

 
1. Operator rozpocznie świadczenie Usług na rzecz Abonenta z 
chwilą zawarcia Umowy, chyba że inaczej postanowiono w treści jej 
postanowień. 
2. Sposób świadczenia Usługi na rzecz Abonenta określony zostanie 
w stosownym Załączniku do Umowy. 
 

§ 8. INFORMACJA O WYKONANEJ USŁUDZE 
 

1. Na żądanie Abonenta, Operator przygotuje wykaz Usług 
zrealizowanych na jego rzecz na podstawie Umowy (Billing) w 
poszczególnych Okresach Rozliczeniowych, wskazanych przez 
Abonenta. 
2. Operator nie jest zobowiązany do przekazania Billingu za Okresy 
Rozliczeniowe zakończone wcześniej niż 12 (dwanaście) miesięcy 
przed dniem skierowania do niego żądania. 
3. W przypadku, gdy Abonent zawnioskował o przesyłanie mu Billingu 
w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail co miesiąc, opłata 
za każdorazowe przygotowanie Billingu wynosi 0 zł (zero złotych) 
netto. 
4. W pozostałych przypadkach, Operator może obciążyć Abonenta 
opłatą za przygotowanie Billingu w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) 
netto, tj. 12,20 brutto za każdy Okres Rozliczeniowy objęty żądanym 
wykazem Usług. W przypadku uwzględnienia reklamacji, uiszczona 
opłata podlega zwrotowi. 
 

§ 9. ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG 
 

Operator może zawiesić świadczenie Usług na rzecz Abonenta w 
przypadku gdy: 
a) Abonent pozostaje w zwłoce z płatnością należności za 
zrealizowane na jego rzecz Usługi  
b) Abonent uporczywie narusza postanowienia Umowy lub 
Regulaminu albo podejmuje działania utrudniające albo 
uniemożliwiające świadczenie korzystanie z usług 
telekomunikacyjnych; 
c) z przyczyn technicznych czasowo nie jest możliwe świadczenie na 
rzecz Abonenta Usług lub zapewnienie ich należytej jakości. 
 

§ 10. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG 
 

Operator zakończy świadczenie Usług na rzecz Abonenta z chwilą 
wygaśnięcia zawartej z nim Umowy. 
 

IV. ROZLICZENIA 
§ 11. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG 

 
1. Abonent zobowiązany jest do terminowego uiszczania na rzecz 
Operatora wszelkich należności z tytułu Usług zrealizowanych przez 
Operatora w wykonaniu Umowy, bez względu na okoliczność, kto z 
tych usług bezpośrednio skorzystał. 
2. Należności z tytułu zrealizowanych Usług naliczane będą przez 
Operatora za poszczególne Okresy Rozliczeniowe wskazane w ust.3, 
stosownie do treści Cennika. 
3. Pierwszy Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia 
świadczenia Usług, a kończy w ostatnim dniu miesiąca 
kalendarzowego, w którym miało to miejsce. Następne Okresy 
Rozliczeniowe, z zastrzeżeniem ust.4 niniejszego paragrafu, 
odpowiadać będą kolejnym miesiącom kalendarzowym, 
przypadającym w okresie obowiązywania Umowy. 
4. Niezależnie od postanowień ust.3 powyżej, Okres Rozliczeniowy 
zakończy się z dniem rozwiązania Umowy z Abonentem, dokonania 
zmiany systemu billingowego Operatora lub zaistnienia innych 
ważnych względów technicznych bądź organizacyjnych. 
 

§ 12. ZASADY PŁATNOŚCI 
 

1. Po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego Operator przekaże 
Abonentowi wystawioną przez siebie fakturę VAT, obejmującą 
należności za Usługi zrealizowane na rzecz Abonenta w tym Okresie. 
2.  Abonent uiszczać będzie należności za Usługi zrealizowane na 
jego rzecz w danym Okresie Rozliczeniowym w terminie 7 ( siedmiu ) 

dni od dnia wystawienia faktury VAT za ten Okres Rozliczeniowy, 
przelewem na wskazany przez Operatora rachunek bankowy. 
3. W przypadku opóźnienia z zapłatą należności przez Abonenta, 
Operator uprawniony będzie do naliczenia odsetek w ustawowej 
wysokości. 
4. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku 
bankowego Operatora wskazanego w treści faktury, kwotą należności 
objętej fakturą. 
Odwołanie przez Abonenta złożonego przez Operatora stosownie do 
ust.2 niniejszego paragrafu polecenia zapłaty będzie równoznaczne z 
nie dokonaniem zapłaty w pierwotnym terminie.  
5. W przypadku opóźniania się Abonenta z uiszczeniem należności, 
gdy okres opóźnienia w uiszczeniu najstarszej z nie uiszczonych 
należności przekraczać będzie 1 (jeden) miesiąc, Operator 
rozpocznie realizację procedury windykacji wszystkich wymagalnych 
należności wobec Abonenta za pośrednictwem firmy świadczącej 
profesjonalne usługi w zakresie windykacji należności.  
 

§13. CENNIK 
 

1. Należności Operatora z tytułu realizacji Usług naliczane są na 
podstawie cen wskazanych w Cenniku, obowiązującym w chwili 
wykonania Usługi. 
2. Z zastrzeżeniem przepisów Ustawy, Operator może zmienić Cennik 
w każdym czasie, przy czym o zmianie Cennika, skutkującej 
wzrostem cen za poszczególne usługi i jego nowej treści Operator 
winien powiadomić Abonenta pisemnie, co najmniej na 1 (jeden) 
Okres Rozliczeniowy przed dniem jego wejściem w życie. 
 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA I KLIENTA ORAZ 
REKLAMACJE 

§ 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA 
 

1. Operator ponosi odpowiedzialność za zawinione niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie Usług na zasadach określonych poniżej. 
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie Usług wynikłych z faktu niewłaściwego 
funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów 
telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. W stosunkach z konsumentami, Operator nie ponosi 
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług 
wynikłych z faktu niewłaściwego funkcjonowania sieci 
telekomunikacyjnej Operatora Lokalnego. 
4. Operator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za straty, jakie 
Abonent poniósł w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Usług. 
Nie ponosi on w szczególności odpowiedzialności za ewentualne 
utracone przez Abonenta korzyści, związane z prowadzoną przez 
niego działalnością gospodarczą. 
5. Abonent może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze 
sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. 
 

§ 15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA 
 

Abonent zobowiązuje się do korzystania z Usług OptiLink w sposób 
zgodny z Umową oraz Regulaminem Świadczenia Usług . W 
szczególności zabronione jest: 
-  korzystanie z usług dla celów hurtowego zakańczania / 
tranzytowania połączeń w sieci OptiLink i sieciach innych operatorów 
telekomunikacyjnych, korzystanie z urządzeń typu Asterisk ( centrala 
telefoniczna VoIP ) 
-  generowanie sztucznego ruchu tj. ruchu charakteryzującego się 
sekwencyjnym czasem połączenia do wybranego numeru lub 
numerów, najczęściej wprowadzanego za pomocą generatorów 
ruchu, dialerów lub innych urządzeń o podobnej funkcjonalności; 
- używanie automatycznych systemów wywołujących oraz 
świadczenie usług typu „call center”. 
W przypadku naruszenia wymienionych zasad OptiLink jest 
uprawniony do niezwłocznego zawieszenia świadczenia usług 
Klientowi oraz rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. 
Abonent zobowiązany jest do zabezpieczenia własnych systemów 
teleinformatycznych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej w taki 
sposób żeby nie dopuścić do wykorzystania linii telefonicznych przez  
osoby niepowołane. Abonent przyjmuje do wiadomości że za 
wszystkie połączenia wykonane z linii telefonicznych , wymienionych 
w Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z firmą 
OptiLink będzie obciążony fakturą VAT wg stawek ustalonych w 
Cenniku . W związku z powyższym Abonent przyjmuje na siebie pełną 
odpowiedzialność za wszelkie połączenia telefoniczne wykonane z 
jego linii , również te które mogą powstać w wyniku włamania do sieci 
teleinformatycznej . 
 

§ 16. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 

1. Reklamacja składana przez Abonenta w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem Usług powinna być składana w formie 
elektronicznej na adres e-mail : biuro@Telekom24.pl .Abonent 
powinien podać numer linii której dotyczy problem oraz dokładny opis 
reklamacji . 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 17. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU 

 
1. Operator może w każdym czasie zmienić Regulamin, przy czym 
jego zmiany są dla Abonenta wiążące, jeżeli w terminie 14 dni od dnia 
poinformowania go o treści zmian w Regulaminie (także poprzez 
wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany w Umowie) nie 
wypowie on Umowy w trybie § 6 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem 
ust. 2  poniżej. 
2. Nowa treść Regulaminu opublikowana na witrynie 
www.Telekom24.pl jest wiążąca dla Abonenta nie będącego 
konsumentem, o ile nie wypowie on Umowy w trybie § 6 ust.2 
Regulaminu w terminie 14 dni od daty publikacji. 
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