Regulamin wiadczenia usug EASYCALL.PL - oferta "EKOTEL"
§ 1 Definicje
Okrelenia uyte w Regulaminie oznaczaj:
Abonent - osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci
prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, z
któr EASYCALL.PL lub podmiot udostpniajcy
usug EASYCALL.PL zawar w formie pisemnej
Umow o wiadczenie usug telekomunikacyjnych
EASYCALL.PL / OPERATOR - EASYCALL.PL S.A.
z siedzib w Warszawie, ul. Pianistów 2, 02-403
Warszawa, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000342202
NIP 7010049750,
, R REGON 140738830, zwana dalej
EASYCALL.PL
Billing - szczegóowy wykaz usug zrealizowanych,
na podstawie umowy we wskazanym przez Abonenta
okresie
Krajowy Numer Telefoniczny - numer telefoniczny
Abonenta poprzedzony numerem waciwej strefy
numeracyjnej w kraju lub za granic, zgodnie z
planem numeracji obowizujcym w danym kraju
Okres Rozliczeniowy - okres, za który dokonywane
s rozliczenia zobowiza Abonenta wobec
EASYCALL.PL
z
tytuu
wiadczenia
usug
telekomunikacyjnych lub innych usug wiadczonych
Abonentowi przez EASYCALL.PL, rozpoczynajcy i
koczcy si we wskazanych przez EASYCALL.PL
na Rachunku, dniach miesicy kalendarzowych
Operator Lokalny - operator, do którego sieci
telekomunikacyjnej podczona jest linia telefoniczna
Abonenta lub Uytkownika
Prefiks (Numer Dostpu do Sieci) - cig cyfr o
postaci 10819; wybierany zgodnie ze schematem
wybierania pozwala na realizowanie poprzez sie
EASYCALL.PL
pocze
lokalnych,
midzystrefowych, midzynarodowych, a take
pocze kierowanych do sieci komórkowych
Preselekcja - sposób dostpu do Usug pocze
lokalnych, midzystrefowych, pocze do sieci
komórkowych lub pocze midzynarodowych,
realizowanych przez OPERATORA i niewymagajcy
kadorazowego wyboru Prefiksu 10819
Rachunek - wystawiona przez OPERATORA faktura
VAT, na podstawie której Abonent uiszcza opaty za
usugi telekomunikacyjne lub inne Usugi wiadczone
przez OPERATORA
Regulamin - niniejszy Regulamin wiadczenia usug
telekomunikacyjnych
Umowa - umowa o wiadczenie usug
telekomunikacyjnych, zawarta w formie pisemnej, na
podstawie której OPERATOR wiadczy na rzecz
Abonenta usugi telekomunikacyjne
Usugi - usugi telekomunikacyjne, wiadczone przez
EASYCALL.PL na rzecz Abonenta
Abonament ekotel - usuga telekomunikacyjna
pocze telefonicznych wiadczona Abonentom
przyczonym do stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej Orange Polska S.A.(zwanej dalej TP S.A.)
Usugi dodatkowe - usugi dostpne w ramach
usugi Abonamentu ekotel
Ustawa - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo
Telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz.1800)
Uytkownik - podmiot korzystajcy z usug
telekomunikacyjnych lub dajcy ich wiadczenia
albo udostpnienia takich Usug

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Regulamin okrela sposób zawierania umów z
Abonentami,
zasady
odpowiedzialnoci
EASYCALL.PL wzgldem Abonenta oraz zakres i
warunki wiadczenia usug telekomunikacyjnych
przez EASYCALL.PL.
2. Niniejszy
Regulamin
wiadczenia
usug
telekomunikacyjnych (Regulamin) jest integraln
czci zawieranych z Abonentami umów (Umowa) o
wiadczenie
usug
telekomunikacyjnych,
na
podstawie których EASYCALL.PL S.A. z siedzib w
Warszawie przy ul. Pianistów 2 , zarejestrowana w
Sdzie Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydzia
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod
numerem KRS 0000342202, NIP 7010049750,REGON
140738830
(EASYCALL.PL),
wiadczy
usugi
telekomunikacyjne na rzecz osób fizycznych, osób
prawnych lub jednostek organizacyjnych nie
posiadajcych osobowoci prawnej, utworzonych
zgodnie z przepisami prawa (Abonent).
3. W
przypadku
rozbienoci
pomidzy
postanowieniami Umowy i Regulaminu, za wice
uwaa si postanowienie Umowy.

§ 3 Zakres wiadczonych usug
W umowie EASYCALL.PL zobowizuje si do
wiadczenia usug telekomunikacyjnych w zakresie:
a.
Utrzymanie cza abonenckiego do sieci

1.

ul. Pianistów 2, 02-403

telefonicznej Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP S.A) w gotowoci do
wiadczenia usug telekomunikacyjnych wraz z innymi usugami,
których lista oraz data ich dostpnoci dla Abonenta okrelona jest w
Cenniku jako Usugi Dodatkowe;
b.
Realizacji
pocze
telefonicznych
krajowych
i
midzynarodowych, kierowanych do sieci EASYCALL.PL poprzez
preselekcj lub numer dostpu do sieci 10819 (Usugi Preselekcji).
2. Abonent
zobowizuje si do przestrzegania Umowy i
Regulaminu - a w szczególnoci do uiszczania opat za usugi
wiadczone przez EASYCALL.PL.
3. EASYCALL.PL moe zmieni zakres wiadczonych usug
poprzez pisemne poinformowanie Abonentów wraz z podaniem
aktualnego cennika lub wycigu z cennika opisujcego zmiany, z
wyprzedzeniem
jednego
okresu
rozliczeniowego
przed
wprowadzeniem zmian w ycie.
4. W celu skorzystania z usug Abonamentu oraz Dodatkowych
usug, klient jest zobowizany do wypowiedzenia umowy o
wiadczenie usug telekomunikacyjnych z TP S.A.
5. Klient korzystajcy z Usugi Preselekcji do czasu ustanowienia
Zlecenia Preselekcji powinien korzysta z pocze poprzez
kadorazowe wybieranie numeru dostpu 10819.
6. W przypadku Abonenta korzystajcego z usugi Abonament
ekotel, EASYCALL.PL zastrzega sobie prawo blokowania dostpu do
numerów wykorzystywanych do naduy dziaajcych na szkod
Klientów EASYCALL.PL.
7. EASYCALL.PL zapewnia Abonentom i Uytkownikom tajemnic
telekomunikacyjn na zasadach okrelonych w Ustawie.
EASYCALL.PL nie gwarantuje bezpieczestwa przekazu informacji
w przypadku zaistnienia zdarze niezalenych od EASYCALL.PL, w
szczególnoci w przypadku popenienia przez osoby trzecie czynu
niedozwolonego lub wystpienia zdarze losowych.
8. Podanie danych osobowych przez Abonenta jest dobrowolne,
jednak niezbdne w celu zawarcia umowy z EASYCALL.PL.
9. EASYCALL.PL
gwarantuje bezpieczestwo gromadzonych
danych osobowych Abonentów. Abonent ma prawdo dostpu do
treci
swoich
danych
osobowych
zgromadzonych
przez
EASYCALL.PL i ich poprawiania.
10.
EASYCALL.PL rozpocznie wiadczenie Usug na rzecz
Abonenta w okresie do 14 dni od daty dorczenia prawidowo
wypenionej przez Abonenta Umowy, przesanej pod wskazany przez
EASYCALL.PL adres.
11. Cesja usugi Abonamentu przez Abonenta na osob trzeci
wymaga uprzedniej zgody EASYCALL.PL.

§ 4 Warunki zawarcia umowy i wiadczenie usugi
EASYCALL.PL zawiera umow z Abonentem posiadajcym
prawo do Krajowych Numerów Telefonicznych wynikajcych z
umowy zawartej uprzednio midzy Abonentem a TP S.A.
2. EASYCALL.PL uzalenia zawarcie umowy z Abonentem od
istnienia technicznych moliwoci realizacji Usug na rzecz danego
Abonenta w danej lokalizacji.
3. W celu zawarcia Umowy Abonent zobowizany jest przedstawi
kopie nastpujcych dokumentów oraz ich oryginay do wgldu:
a. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie
posiadajcej osobowoci prawnej - aktualny odpis z waciwego
rejestru lub ewidencji oraz aktualne dokumenty stwierdzajce
nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP i numeru REGON;
b. W
przypadku osób fizycznych, bdcych jednoczenie
przedsibiorcami
(w
rozumieniu
odrbnych
przepisów),
EASYCALL.PL ma prawo da od takich osób - niezalenie od
dokumentów stwierdzajcych nadanie numeru NIP i REGON,
aktualnych odpisów z rejestru lub ewidencji odpowiednich dla formy
prawnej dziaalnoci gospodarczej tych osób - take dokument
potwierdzajcy tosamo tej osoby fizycznej; powysze
postanowienie ma równie odpowiednie zastosowanie do spóek
prawa cywilnego oraz wspólników tych spóek;
c. W przypadku podmiotów nie majcych siedziby w Polsce - odpis z
waciwego, prawem przewidzianego, rejestru kraju, w którym
siedzib ma podmiot, przetumaczony na jzyk polski przez tumacza
przysigego;
d. W przypadku osób fizycznych, nie bdcych przedsibiorcami EASYCALL.PL podczas zawierania Umowy ma prawo da od
takich osób dokumentu potwierdzajcego tosamo.
4.
EASYCALL.PL zastrzega prawo do wymagania przed
zawarciem Umowy okazania dodatkowych dokumentów lub podania
dodatkowych informacji w granicach prawa.
5. Umowa z Abonentem moe zosta zawarta w nastpujcy
sposób:
a. Za porednictwem rodków porozumiewania si na odlego (w
drodze wymiany podpisanych egzemplarzy umów za porednictwem
poczty lub kuriera, telefonicznie, za pomoc faksu lub poczty
elektronicznej);
b.
W stosownie oznaczonym lokalu EASYCALL.PL lub
przedstawiciela;
c.
Poza
lokalem
EASYCALL.PL,
z
upowanionym
przedstawicielem.
6. EASYCALL.PL moe odmówi zawarcia Umowy w przypadku:
a. Gdy z treci posiadanych przez EASYCALL.PL danych
przekazanych zgodnie przez Biuro Informacji Gospodarczej w trybie
okrelonym w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostpnianiu
informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 oraz z 2004 r. Nr
68, poz. 623 i Nr 116, poz. 1203), wynika, e Abonent nie daje
rkojmi prawidowego realizowania zobowiza wynikajcych z
Umowy;
b. Gdy poprzednio zawarta Umowa z Abonentem zostaa
rozwizana z przyczyn lecych po jego stronie;
1.

Klient nie wykae prawa do posugiwania si Krajowymi
Numerami Telefonicznymi;
d. Klient nie zoy owiadczenia lub nie wykae prawa do lokalu lub
nieruchomoci, gdzie zlokalizowane s linie telefoniczne bdce
przedmiotem umowy;
e. Nie nastpi pozytywna weryfikacja Zamówienia lub Zamówie
Abonamentu przez TPSA.
7. Abonent powinien kierowa owiadczenie o wypowiedzeniu,
rozwizaniu lub odstpieniu od Umowy przy zachowaniu formy
pisemnej
na
adres
korespondencyjny
EASYCALL.PL:
EASYCALL.PL S.A., ul. Pianistów 2, 02-403 Warszawa.
Owiadczenie musi zawiera:
a. Imi i nazwisko albo nazw (firmy) Abonenta;
b. Adres Abonenta;
c. Dat zawarcia oraz rodzaj zawieranej Umowy;
d. Numery telefonów wskazanych w Umowie.
8. EASYCALL.PL na podstawie zgody Abonenta ma prawo do
udzielania informacji o numerach i zamieszczenia tych danych w
ksice telefonicznej EASYCALL.PL.
c.

9. W zwizku z podpisaniem umowy na usugi wiadczone przez
EASYCALL.PL Abonent wyraa zgod na przetwarzanie swoich
danych osobowych w celu realizacji umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do
podpisania umowy, a Abonentowi przysuguje prawo dostpu do
treci swoich danych oraz ich poprawiania.
10.

§ 5 Zmiana Umowy oraz danych
1. Wszelkie zmiany postanowie Umowy wymagaj dla swej
wanoci formy pisemnej.
2. Abonent
przyjmuje na siebie obowizek informowania
EASYCALL.PL w formie pisemnej o wszelkich zmianach danych
zawartych w Umowie oraz w treci dokumentów przekazanych przez
niego przy zawarciu Umowy. Jeli EASYCALL.PL nie zostanie
poinformowana o zmianie adresu, wszelkie pisma oraz
owiadczenia EASYCALL.PL kierowane na ostatnio wskazany
adres, traktowane bd jako skutecznie dorczone.
3. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub siedziby, bdcej
zmian lokalizacji zakoczenia cza abonenckiego, a take zmiany
nazwy firmy lub nazwiska Abonenta, Abonent jest zobowizany
powiadomi EASYCALL.PL o tym fakcie w cigu 14 dni od dnia
dokonania zmiany powyszych danych.

§ 6 Czas obowizywania Umowy
Umowa jest zawierana na czas nieokrelony, chyba e co innego
wynika z treci jej postanowie.
2. Kada ze stron moe wypowiedzie Umow poprzez pisemne
owiadczenie
z
zachowaniem
jednomiesicznego
okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzie miesica
kalendarzowego, w którym upynie powyszy okres wypowiedzenia.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy terminowej z lub bez
zachowania terminu wypowiedzenia na zasadach opisanych w Art.
71a Prawa Telekomunikacyjnego easyCALL.pl obciy Abonenta
opat w wysokoci okrelonej w pkt. 6.5 Cennika ekotel "Oszczdny
plan taryfowy" lub pkt 7.4. pozostaych Cenników ekotel,
pomniejszon o proporcjonaln jej warto za okres od dnia
zawarcia umowy do dnia jej rozwizania.
4. W przypadku sytuacji opisanej w § 4 ust. 5 lit. a) i c) Abonent
moe odstpi od Umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni
od daty jej zawarcia; Odstpienie przez Abonenta od Umowy nie
uchybia obowizkowi uiszczenia opaty za wykonane poczenia
zgodnie z obowizujcym cennikiem EASYCALL.PL.
5. Odstpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie nie zwalnia
Abonenta z obowizku zapaty EASYCALL.PL wiadcze z tytuu
zrealizowanych Usug na rzecz tego Abonenta przed dat zoenia
EASYCALL.PL owiadczenia o odstpieniu od Umowy lub
rozwizania Umowy na skutek jej wypowiedzenia. Rachunek
dotyczcy tej nalenoci zostanie dorczony Abonentowi w miesicu
nastpujcym po miesicu, w którym Umowa ulega rozwizaniu. Za
dat dokonania odstpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy
uznaje si dat wpynicia owiadczenia Abonenta do
EASYCALL.PL.
6. Umowa
z Abonentem moe zosta rozwizana przez
EASYCALL.PL bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w
nastpujcych przypadkach:
a.
Naruszenia
przez
Abonenta
postanowie
niniejszego
Regulaminu;
b. Nie uiszczenia przez Abonenta, pomimo wezwania w terminie 14
dni od tego wezwania zalegych opat;
c.
Podania przez Abonenta nieprawdziwych danych lub informacji
przy zawarciu Umowy;
d. Korzystania przez Abonenta z Usug EASYCALL.PL w celach
niezgodnych z prawem;
e. Zgoszenia wniosku o ogoszenie upadoci Abonenta;
f. Zoenia przez Abonenta wniosku o otwarcie postpowania
ukadowego;
g. Wystpienia przyczyn technicznych uniemoliwiajcych dalsze
wiadczenie Usug na rzecz Abonenta;
h. Wykrelenia Abonenta z waciwego rejestru lub ewidencji, w
których by ujawniony;
i. Generowania sztucznego ruchu do sieci EASYCALL.PL;
j. Odsprzeday usug innym uytkownikom;
k. Kierowania ruchu przez PABX bez posiadania stosownych usug
w sieci EASYCALL.PL;
l. Kierowania ruchu przez przedsibiorców telekomunikacyjnych bez
zgody EASYCALL.PL.
1.

Umowa wygasa wskutek:
Upywu czasu, na który zostaa zawarta;
b.
mierci Abonenta;
c. Likwidacji
Abonenta
bdcego
jednostk
organizacyjn lub osob prawn;
d. Wyganicia
uprawnie
EASYCALL.PL do
wiadczenia Usug - w zakresie, w jakim wyganie
dane uprawnienie EASYCALL.PL.
8.
Wyganicie Umowy o wiadczenie usug
telekomunikacyjnych przez preselekcj nastpuje
poprzez zniesienie Preselekcji, w tym celu Abonent
musi zwróci si do Operatora Lokalnego.
9.
wiadczenie Usug na rzecz Abonenta moe
ulec zawieszeniu, jeeli:
a. Abonent
pozostaje w zwoce z patnoci
nalenoci za zrealizowane poczenia;
b. Czasowo nie jest moliwe wiadczenie Usug lub
zapewnienie naleytej ich jakoci z przyczyn
technicznych;
c. Abonent
uporczywie narusza postanowienia
zawarte w Umowie, Regulaminie lub Cenniku;
d.
Dziaania
Abonenta
utrudniaj
albo
uniemoliwiaj wiadczenie lub korzystanie z usug
telekomunikacyjnych.
10. Zakoczenie
wiadczenia Usug na rzecz
Abonenta nastpi z chwil wyganicia zawartej z
nim Umowy.
11. W sytuacji skadania wypowiedzenia usugi
Abonamentu, Abonent jest zobowizany zoy
dyspozycj co do cza abonenckiego.
12. cze Abonenckie moe by z chwil zakoczenia
umowy:
a. Zdemontowane
b. Oddane do dyspozycji TP S.A.
13. W sytuacji nie zoenia wyej wymienionej
dyspozycji przez Abonenta, zakoczenie umowy
skutkuje zleceniem demontau cza.
14. Wymienione czynnoci dokonywane s przez
suby techniczne TP S.A. lub dziaajce na zlecenie
7.

c.

Usuwanie awarii.

a.

TP S.A.

§ 7 Zakres obsugi serwisowej
1. W ramach obsugi serwisowej, EASYCALL.PL
dokonuje konserwacji i usuwania uszkodze oraz
awarii w urzdzeniach kocowych bdcych
wasnoci
EASYCALL.PL
oraz
w
czach
telefonicznych sucych do przyczenia Klienta do
sieci.
2. Abonent ma prawo da bezpatnej zmiany
przydzielonego numeru telefonicznego jeeli wykae,
e korzystanie z przydzielonego numeru jest
uciliwe.
3. Urzdzenia
kocowe
wczone
do
sieci
telekomunikacyjnej musz posiada dokumenty lub
znaki potwierdzajce zgodno z "zasadniczymi
wymaganiami dla urzdze", o których mowa w
Prawie Telekomunikacyjnym.
4. Wszelkie zmiany, konserwacji oraz usuwanie
uszkodze
w
sieciach
telekomunikacyjnych,
sucych do realizacji usugi Abonamentu, maj
prawo dokonywa wycznie suby techniczne
EASYCALL.PL lub TP S.A. dziaajce na zlecenie
EASYCALL.PL.
5. EASYCALL.PL zobowizuje si usun awari
lub usterk uniemoliwiajc korzystanie z usug
telekomunikacyjnych objtych umow w czasie 24
godzin w dniach roboczych, to jest od poniedziaku
do pitku, liczc od chwili zgoszenia usterki w
jednostkach organizacyjnych EASYCALL.PL.
6. Za kade 24 godziny przerwy w wiadczeniu
usugi
telekomunikacyjnej
patne
okresowo,
Abonentowi przysuguje odszkodowanie w wysokoci
1/30 redniej opaty miesicznej liczonej wedug
opaconych faktur VAT z ostatnich trzech okresów
rozliczeniowych, jednak nie duej ni z okresu 12
miesicy. Odszkodowanie nie przysuguje, jeeli w
okresie rozliczeniowym czny czas przerw by
krótszy od 24 godzin.
7. W przypadku usugi nie bdcej wiadczeniem
okresowym, EASYCALL.PL zwraca w caoci opat
za niewykonane wiadczenie. W przypadku
czciowej realizacji wiadczenia EASYCALL.PL
zwraca cz opaty nie znajdujcej pokrycia w
spenionym wiadczeniu.
8. Na wniosek Abonenta, EASYCALL.PL jest
zobowizany dokona przeniesienia zakoczenia
cza telefonicznego bdcego przedmiotem umowy,
na obszarze tej samej strefy numeracyjnej, pod
warunkiem, e TP S.A. dysponuje sieci
telekomunikacyjn i moliwociami technicznymi
przyczenia w nowej lokalizacji.
9. Przeniesienie zakoczenia cza jest moliwe po
uregulowaniu zobowiza wobec EASYCALL.PL.
10. W ramach obsugi serwisowej EASYCALL.PL
zapewnia:
a. Telefoniczna obsug Klienta w godzinach: 8-19
w dni robocze pod numerem 22 490 80 70,
b. Internetow
obsug Klienta poprzez stron
www.ekotel.pl,

§ 8 Rachunki
1. Rachunki dla Abonenta wystawiane s przez EASYCALL.PL za
Usugi wiadczone w Okresach Rozliczeniowych, obejmujcych
jeden miesic kalendarzowy.
2.
EASYCALL.PL zastrzega sobie prawo do wystawiania
Rachunków za Okresy Rozliczeniowe dusze ni jeden miesic
kalendarzowy (np. kwartalne) w szczególnoci, gdy kwota nalena z
tytuu wiadczonych przez EASYCALL.PL Usug jest mniejsza ni 25
(dwadziecia pi) zotych brutto w danym Okresie Rozliczeniowym.
czny okres, za który zostanie wystawiony Rachunek nie bdzie
jednak przekracza szeciu miesicy.
3.
Pierwszy Okres Rozliczeniowy dla danego Abonenta rozpoczyna
si w dniu rozpoczcia wiadczenia Usug a koczy si z upywem
ostatniego dnia miesica kalendarzowego, w którym rozpoczto
realizacj wiadczenia. Nastpne okresy rozliczeniowe odpowiada
bd kolejnym miesicom kalendarzowym, przypadajcym od dnia
obowizywania Umowy. W sytuacji zaistnienia istotnych wzgldów
organizacyjnych po stronie EASYCALL.PL, zastrzega ona sobie
prawo do zmiany dugoci Okresu Rozliczeniowego.
4. Bez wzgldu na postanowienie powyszego ust. 3 Okres
Rozliczeniowy bdzie zakoczony, w przypadku rozwizania Umowy
z Abonentem, zmiany systemu bilingowego EASYCALL.PL lub
pojawienia si innych wanych wzgldów technicznych bd
organizacyjnych.
5. Rachunek przesyany jest na adres Abonenta poczt.
6. W przypadku nieotrzymania faktury VAT przez Abonenta w
terminie, Abonent jest zobowizany skontaktowa si w terminie 21
dni od dnia zakoczenia okresu rozliczeniowego z Biurem Obsugi
Klienta w celu poinformowanie o tym fakcie. Nie otrzymanie faktury w
terminie nie zwalnia Abonenta do uregulowania nalenoci w
terminie.
7.
Opaty naliczane s za okres zgodny z Okresem
Rozliczeniowym uwzgldnionym w Rachunku.
8. Opata za Abonament miesiczny w pierwszym okresie
rozliczeniowym jest rozliczana proporcjonalnie od dnia rozpoczcia
wiadczenia usug na rzecz Abonenta do koca pierwszego okresu
rozliczeniowego.
9. EASYCALL.PL zastrzega sobie prawo do umieszczania w
wystawionym Rachunku opat za Usugi zrealizowane we
wczeniejszych Okresach Rozliczeniowych, o ile nie zostay one
umieszczone w poprzednich Rachunkach.
10. EASYCALL.PL udostpnia wykaz Usug zrealizowanych na
rzecz Abonenta w poszczególnych Okresach Rozliczeniowych
(Biling), wskazanych przez Abonenta za Okresy Rozliczeniowe
zakoczone nie pó niej ni 24 miesicy przed dniem skierowania
dania poprzez stron internetow www.ekotel.pl.

§ 9 Sposób patnoci
1. Abonent zobowizany jest do zapaty nalenoci okrelonych w
Rachunku, na wskazany w nim rachunek bankowy i we wskazanym
w nim terminie, bez wzgldu na to, kto z tych Usug bezporednio
skorzysta. Termin patnoci Rachunku wynosi 14 dni od dnia jego
wystawienia, chyba, e na Rachunku zostanie wskazany duszy
termin patnoci.
2. Abonent dokonuje spaty nalenoci za Usugi wiadczone na jego
rzecz za dany Okres Rozliczeniowy przelewem na wskazany przez
EASYCALL.PL rachunek bankowy lub te w inny sposób, który
zostanie zaakceptowany przez EASYCALL.PL.
3. Dniem dokonania zapaty nalenoci wskazanej na rachunku jest
dzie uznania rachunku bankowego EASYCALL.PL wskazanego w
treci Rachunku.
4. W przypadku, gdy Abonent opó nia si z zapat nalenoci
wskazanej w Rachunku, EASYCALL.PL ma prawo naliczy odsetki
ustawowe od niezapaconej w terminie kwoty.
5. Jeeli Abonent nie zapaci nalenoci za Usugi w terminie 14 dni
od daty patnoci wskazanej w Rachunku, EASYCALL.PL ma prawo
zawiesi wiadczenie usug telekomunikacyjnych na rzecz Abonenta.
6. W przypadku nie uiszczenia przez Abonenta nalenoci
wynikajcej z wystawionej przez EASYCALL.PL faktury VAT,
EASYCALL.PL skieruje do Abonenta wezwanie do zapaty, którego
koszt przygotowania i wysania w wysokoci 10 (dziesi) zotych
brutto pokryje Abonent. Koszty wezwania zostan zapacone wraz z
nalenoci za Usugi EASYCALL.PL objte nastpn faktur.
7. Rozwizanie Umowy lub zawieszenie wiadczenia Usug przez
EASYCALL.PL nie zwalnia Abonenta od uiszczenia zalegych
nalenoci wraz z ustawowymi odsetkami za okres opó nienia.
8. Uiszczone przez Abonenta opaty zmniejszaj stan zaduenia
Abonenta wobec EASYCALL.PL. Wpaty Abonenta zaliczane s w
pierwszej kolejnoci na najdawniej wymagalne zaduenie
(nalenoci gówne wynikajce z Rachunków), a nastpnie na
naliczone przez EASYCALL.PL odsetki za opó nienie.
9.
W
przypadku
opó nienia
uiszczenia
nalenoci
przekraczajcego 1 miesic, EASYCALL.PL rozpocznie realizacj
procedury windykacji wymagalnych nalenoci za porednictwem
firmy wiadczcej Usugi w zakresie windykacji. Abonent
zobowizany bdzie do pokrycia kosztów tej procedury w wysokoci
15% dochodzonych w ten sposób nalenoci, na podstawie
wezwania skierowanego przez EASYCALL.PL do Abonenta.

§ 10 Cennik
1. Zakres, opis usug, wysoko opat za Usugi wiadczone przez
EASYCALL.PL oraz sposób ich naliczania okrela Cennik.
EASYCALL.PL zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w zgodzie i
na zasadach obowizujcego prawa.
2. Opaty dostpne na fakturach, s naliczane:
a. Z góry - za opaty abonamentowe;
b. Z dou - za pozostae opaty.
3. EASYCALL.PL pisemnie powiadomi Abonenta o zmianie

Cennika skutkujcej wzrostem cen za usugi telekomunikacyjne, co
najmniej na 1 Okres Rozliczeniowy przed dniem jego wejcia w
ycie. Abonentowi w takim przypadku przysuguje prawo
wypowiedzenia umowy.

§ 11 Reklamacje
Przedmiotem reklamacji Abonenta moe by w szczególnoci:
Niewykonanie usug telekomunikacyjnych wiadczonych przez
EASYCALL.PL;
b.
Nienaleyte
wykonanie
usug
telekomunikacyjnych
wiadczonych przez EASYCALL.PL, w tym w zakresie ich jakoci;
c. Wysoko niewaciwie lub bezpodstawnie naliczonych opat za
usugi telekomunikacyjne wiadczone przez EASYCALL.PL;
d. Niedotrzymanie, z winy EASYCALL.PL, terminu zawarcia
Umowy
lub
przystpienia
do
wiadczenia
usug
telekomunikacyjnych.
2. Reklamacja Abonenta winna by sporzdzona w formie pisemnej
i zawiera nastpujce informacje:
a. Imi i nazwisko (nazw), adres Abonenta zgaszajcego
reklamacj;
b.
Przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia;
c. Dat i podpis reklamujcego;
d. Dat zawarcia oraz oznaczenie Umowy;
e. Wysoko danej kwoty, numer rachunku lub adres waciwy do
wypaty kwoty albo wniosek o zaliczenie nalenoci na poczet
przyszych patnoci - w sytuacji, gdy reklamujcy da wypaty
odszkodowania lub innej nalenoci.
3. Reklamacja powinna zosta przesana na nastpujcy adres
EASYCALL.PL: EASYCALL.PL S.A., ul. Pianistów 2, 02-403
Warszawa, przy braku przeszkód technicznych: telefonicznie lub
przez wykorzystanie innych rodków porozumienia si na odlego,
w tym drog elektroniczn.
4. Abonent moe zoy reklamacje w terminie 12 miesicy od
ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakoczya si
przerwa w wiadczeniu usugi telekomunikacyjnej lub od dnia, w
którym EASYCALL.PL nie wykona lub nienaleycie wykona Usug
lub od dnia dorczenia faktury, która zawieraa nieprawidowe
obliczenie
nalenoci
z
tytuu
wiadczenia
usugi
telekomunikacyjnej. Reklamacja, która zostanie zoona po upywie
wskazanego terminu nie zostanie rozpatrzona.
5. Reklamacja bdzie rozpatrzona nie pó niej ni w cigu 14 dni od
daty jej wniesienia. O przedueniu okresu rozpatrywania reklamacji
EASYCALL.PL lub podmiot rozpatrujcy reklamacj na zlecenie
EASYCALL.PL powiadomi reklamujcego w formie pisemnej,
podajc przyczyn opó nienia oraz przewidywany termin jej
rozpatrzenia, który nie moe by duszy ni 30 dni od dnia
wniesienia reklamacji.
6. Rozpoczcie procesu reklamacyjnego nie zwalnia Abonenta z
obowizku Uregulowania czci kwoty faktury VAT, której warto
jest kwestionowana.
7. W przypadku uznania reklamacji kwota kwestionowana zostanie
rozliczona przy najbliszej fakturze VAT.
8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Abonent
moe wnie pisemne odwoanie do jednostki odwoawczej,
wskazanej w odpowiedzi na reklamacj, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania odpowiedzi na reklamacj lub skierowa spraw do sdu
powszechnego. Jeeli Abonent jest osob fizyczn moe on oprócz
wyej wskazanej moliwoci, skierowa spraw na drog mediacji
prowadzonej przez Prezesa Urzdu Komunikacji Elektronicznej lub
podda spraw reklamacji pod rozstrzygnicie sdu polubownego
dziaajcego przy Prezesie UKE.
9. Jednostka odwoawcza rozpatruje odwoania w terminie 30 dni od
dnia otrzymania i udziela Abonentowi odpowiedzi w formie pisemnej.
1.

a.

§ 12 Odpowiedzialno EASYCALL.PL
1. EASYCALL.PL odpowiada za niewykonanie lub nienaleyte
wykonanie usug telekomunikacyjnych w zakresie okrelonym w
Ustawie, chyba, e niewykonanie lub nienaleyte wykonanie
nastpio wskutek siy wyszej lub z przyczyn lecych po stronie
Abonenta lub innych Operatorów telekomunikacyjnych, których sieci
wykorzystane byy do realizacji poczenia.
2.
EASYCALL.PL ponosi odpowiedzialno wycznie za
rzeczywiste straty, jakie Abonent poniós w zwizku z
niewykonaniem
lub
nienaleytym
wykonaniem
Usug.
EASYCALL.PL nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne
utracone przez Abonenta korzyci, zwizane z prowadzon przez
Abonenta dziaalnoci gospodarcz.
3.
Abonent
moe
dochodzi
swoich
roszcze
wobec
EASYCALL.PL na drodze sdowej w kadym czasie.

§ 13 Obowizywanie REGULAMINU
Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie z dniem 01.03.2013 r.
Aktualny Regulamin oraz cennik jest publikowany na stronie
internetowej www.ekotel.pl.
3. W
sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
zastosowanie maj w szczególnoci przepisy Ustawy Prawo
Telekomunikacyjne, kodeksu cywilnego oraz Rozporzdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 1.X.2004 r. w sprawie trybu
postpowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna
odpowiada reklamacja usugi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226,
poz. 2291).
4. EASYCALL.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Abonent moe wypowiedzie Umow w cigu 14 dni od dnia
poinformowania go o zmianach zgodnie z trybem przewidzianym w
Umowie i § 6 ust. 2 Regulaminu. Po upywie tego terminu zmiany
Regulaminu uwaa si za wice. Powiadomienie jest skutecznie
dorczone, jeli zostanie przesane lub dorczone wedug danych
podanych przez Abonenta w Umowie - powiadomienie poprzez
poczt elektroniczn jest równie skuteczne, jeli Abonent
udostpni adres poczty elektronicznej w Umowie.
1.

2.

