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Regulamin Świadczenia Usługi Telewizji Cyfrowej (Dialog) 
 
Rozdział I 
Postanowienia wstępne 
Użyte w treści niniejszego Regulaminu Usługi pojęcia mają 
następujące znaczenia: 
 
1. Abonent – podmiot, który jest stroną Umowy o świadczenie 

Usługi zawartej na piśmie z Petrotel Sp. z o.o. oraz Telefonią 
Dialog sp. z o.o.; 

2. Awaria - przerwa w działaniu Usługi, z wyłączeniem przerw 
spowodowanych siłą wyższą, nieprawidłowym działaniem sieci 
telekomunikacyjnej innego operatora niezarządzanej przez 
Operatora, planowanymi pracami lub przyczynami leżącymi po 
stronie Abonenta;  

3. Biuro Obsługi Klienta – jednostka wewnętrzna Petrotel Sp. z 
o.o. powołana do obsługi Abonentów; 

4. Cennik – zestawienie cen za usługi świadczone przez Telefonię 
Dialog sp. z o.o.; 

5. Cennik Petrotel Sp. z o.o. – Cennik usług telekomunikacyjnych 
Petrotel Sp. z o.o.; 

6. Urządzenie Abonenckie – urządzenie telekomunikacyjne 
udostępnione Abonentowi przez Operatora w celu korzystania 
z Usługi; 

7. Dodatkowa Instalacja - dodatkowe Gniazdo Sieciowe 
umożliwiające dostęp do Usługi w Lokalu; 

8. Operator  - Telefonia Dialog sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Strzegomskiej 142a, 54-429 Wrocław, posiadająca wymagane 
prawem pozwolenia na dostarczanie usług telewizji cyfrowej i 
zaspokajająca zobowiązania wynikające z praw autorskich i 
pokrewnych, świadcząca Abonentowi Usługę Telewizji 
Cyfrowej wraz z usługami dodatkowymi; 

9. Gniazdo Sieciowe -zakończenie sieci lokalnej w Lokalu 
Abonenta, umożliwiające korzystanie z Usługi; 

10. Lokal - nieruchomość lub jej część (budynek lub lokal 
mieszkalny), w której Zamawiający zamierza  korzystać z Usługi 
lub w której zgodnie z Umową jest zlokalizowane Zakończenie 
Sieci  

11. Oferta Programowa – określona przez Petrotel  oferta 
programów radiowych i telewizyjnych reemitowanych przez 
Operatora; 

12. Rachunek – dokument księgowy lub jego elektroniczny obraz 
będący podstawą dokonywania przez Abonenta płatności za 
Usługę świadczoną na jego rzecz przez Operatora lub Petrotel. 

13. Okres Rozliczeniowy – okres jednego miesiąca, za który 
dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec 
Operatora lub Petrotel z tytułu świadczonych Usług, 
rozpoczynający i kończący się w dniach wskazanych 
odpowiednio przez Operatora lub Petrotel na Rachunku; 

14. Petrotel – Petrotel Sp. z o.o z siedzibą w Płocku, świadcząca  
usługi telekomunikacyjne, telefoniczne, internetowe, działająca 
na podstawie umowy jako agent Operatora, upoważniony do 
pośrednictwa w sprzedaży Usługi i obsługi Abonentów, w tym 
do zawierania i rozwiązywania umów w imieniu Operatora, 
obsługi reklamacji, przyjmowania wniosków; 

15. Opłata Jednorazowa - opłata należna Petrotel za jednorazowe 
usługi techniczne związane z Usługą główną; 

16. Opłata Abonamentowa – opłata należna za korzystanie przez 
Abonenta z Usługi w Okresie Rozliczeniowym; 

17. Opłata Wyrównawcza – kwota nieprzekraczająca wartości Ulgi 
przyznanej Abonentowi w związku z zawarciem Umowy, 
pomniejszona o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia 
zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania, która może zostać 
pobrana przez Operatora od Abonenta w przypadku 
jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez 
Operatora z przyczyn leżących po stronie Abonenta przed 
upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta. 

18. Pakiet – określona w ofercie usług grupa programów 
radiowych i telewizyjnych dostępnych w Sieci, wyodrębniona 
ze względu na zawartość programową i/lub wysokość Opłaty 
Abonamentowej; 

19. PIN - poufny ciąg cyfr znany wyłącznie Abonentowi, 
potwierdzający jednoznacznie tożsamość Abonenta podczas 
dokonywania zdalnych operacji związanych z Usługą, 
niezbędny do uruchomienia i zarządzania Usługą; 

20. Program – pojedynczy program telewizyjny emitowany przez 
Operatora; 

21. Protokół wykonania zlecenia – dokument, w którym Abonent 
potwierdza uruchomienie Usługi zgodnie z zawartą Umową; 

22. Przewodnik elektroniczny EPG – tekstowo – graficzny system 
komunikowania, umożliwiający Abonentowi wybór 
programów, funkcji, zlecanie wykonania czynności oraz 
odczytu przekazów i personalizowanej informacji dla 
Abonenta; 

23. Regulamin Usługi – niniejszy Regulamin Świadczenia Usługi 
Telewizji Cyfrowej (Dialog); 

24. Regulamin -  Regulamin Świadczenia Usług prze Spółki Grupy 
Netia (Dialog), dalej Regulamin; 

25. Sieć – zespół urządzeń i mediów, wraz z okablowaniem lokali 
Abonentów, służący do dostarczania usług 
telekomunikacyjnych, w tym Usługi. 

26. Ulga - różnica w Opłacie Abonamentowej  lub Opłacie 
Jednorazowej za Usługę pomiędzy ceną zawartą w Cenniku, a 
ceną zawartą w Regulaminach Promocji (Szczegółowych 
Warunkach Promocji) właściwych dla podpisanej Umowy; 

27. Umowa – „Umowa o świadczenie Usługi Telewizji Cyfrowej”; 
28. Usługa (Usługa Telewizji Cyfrowej) – usługa telewizji cyfrowej 

na szerokopasmowym łączu transmisji danych z protokołem IP 
(Internet Protocol) polegająca na dostępie i uprawnieniu do 
stałego korzystania z programów telewizji cyfrowej 
rozprowadzanej przez Operatora wymienionych w Ofercie 
Programowej, przysługujące na podstawie  Umowy.  

 
Rozdział II 
Zakres i warunki świadczenia Usługi 
 

§1 
Operator i Petrotel świadczy Usługę w zakresie i na warunkach 
określonych w Regulaminie, Regulaminie Usługi, Cennikach oraz 
Umowie. 

§2 
Zakres świadczonych Usług Telewizji Cyfrowej obejmuje w ramach 
opłaty abonamentowej emisje programów krajowych i kanałów 
telewizji publicznej oraz telewizji komercyjnych, a także emisję 
krajowych i zagranicznych kanałów tematycznych, w szczególności o 
tematyce informacyjnej, sportowej, kulturalnej, popularnonaukowej, 
filmowej. Operator może również udostępniać filmy itp. audycje 
jednorazowo, na żądanie Abonenta lub umożliwiać ich rejestrację 
Abonentowi. Aktualny zestaw Usług Telewizji Cyfrowej, w tym 
kanałów telewizyjnych jest zawarty w Cenniku lub w Ofercie 
Programowej.  

§3 
W ramach Usługi Petrotel zapewnia: 
1. dostęp do Usługi zgodnie z zawartą Umową, a w szczególności 

do sygnału obejmującego programy radiowe oraz telewizyjne 
dostępne w Pakiecie określonym w Umowie; 

2. utrzymanie Sieci w stałej gotowości do świadczenia Usługi; 
3. Urządzenie Abonenckie;  
4. przekazywanie Abonentom informacji dotyczących działania 

Usługi między innymi przez następujące kanały informacyjne: 
4.1. Przewodnik Elektroniczny (EPG) dostępny przez Urządzenie 

STB; 
4.2. stronę internetową Petrotel; 
4.3. telefonicznie;    

5. emisję programów telewizyjnych zgodnie z wybranym przez 
Abonenta Pakietem; 

6. kod PIN, który Abonent zobowiązany jest zmienić po pierwszym 
logowaniu. Zabezpieczenie kodu PIN przed osobami trzecimi 
leży po stronie Abonenta. 

§4 
1. W ramach świadczenia Usługi Abonent otrzymuje od Operatora 

za pośrednictwem Petrotel Urządzenie Abonenckie - Dekoder 
STB. 

2. Operator zastrzega sobie prawo do obciążenia Abonenta karą 
umowną, której wysokość podano w Umowie, w przypadku gdy 
Abonent odpowiada za zniszczenie, umyślne uszkodzenie lub 
utratę Urządzenia lub w przypadku gdy Abonent nie zwróci 
Urządzenia po rozwiązaniu  Umowy. Zasady powyższe stosuje się 
odpowiednio, jeżeli w celu świadczenia Usługi instaluje się u 
Abonenta więcej niż jedno Urządzenie. Obciążenie Abonenta 
karą umowną zwalnia go z obowiązku zwrotu Urządzenia. 
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§5 
1. Operatorowi przysługuje prawo do zastępowania programów w 

ramach Oferty Programowej przez inne programy lub 
zmniejszenie ich liczby w razie wystąpienia ważnych i 
niezależnych od niego przyczyn natury prawnej, technicznej, 
organizacyjnej lub ekonomicznej. Za ważne przyczyny uznaje się 
w szczególności: zaprzestanie nadawania programu przez 
nadawcę, utratę prawa do reemisji, zmianę satelity lub systemu 
nadawania. 

2. W przypadku zmian wskazanych w ustępie poprzednim o 
zmianach takich Abonenci będą informowani na piśmie lub 
drogą elektroniczną oraz poprzez podanie informacji do 
publicznej wiadomości.  

3. Abonent uprawniony jest do korzystania z Usługi bez ograniczeń, 
w tym do rejestracji i kopiowania programów telewizyjnych 
wyłącznie do własnego użytku osobistego, niemającego 
charakteru zarobkowego. Dozwolony użytek osobisty nie może 
naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne 
interesy twórcy. 

§6 
Abonent zleca zmiany zakresu Usługi samodzielnie, za pomocą 
Przewodnika Elektronicznego (EPG), przez stronę www, telefonicznie, 
przez Biuro Obsługi Klienta lub przez inny kanał komunikacji opisany 
w materiałach informacyjnych. Każde zlecenia zmiany potwierdzone 
stosownie do użytego kanału komunikacji: poufnym PIN-em (hasłem), 
autoryzacją telefoniczną, podpisem Abonenta, są wiążące i wywołują 
zobowiązania Abonenta, stosownie do Cennika, w związku z tym 
Petrotel bezwarunkowo przystępuje do wykonania zlecenia, zgodnie 
ze złożoną dyspozycją. Zamówienie i skorzystanie z niektórych usług 
może nastąpić przez czynności faktyczne, polegające na dokonaniu 
odpowiedniego wyboru za pomocą EPG i Urządzenia. 

§7 
Abonent korzystający z Usługi obowiązany jest: 
1. udostępnić w uzgodnionym terminie pracownikom Petrotel 

dostęp do Lokalu celem wykonania Sieci oraz zainstalowania 
Urządzeń służących do świadczenia Usługi; 

2. umożliwić pracownikom Petrotel sprawdzenie stanu 
technicznego Sieci w jego Lokalu; 

3. do potwierdzenia poprzez pisemne oświadczenie faktu 
zainstalowania Usługi; 

4. niezwłocznie zawiadomić Petrotel o występujących 
nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Usługi; 

5. nie prowadzić jakichkolwiek działań, które mogą uszkodzić 
infrastrukturę Petrotel lub zakłócić jej funkcjonowanie. 

§8 
W ramach obsługi serwisowej Petrotel zapewnia Abonentowi: 
1. po zgłoszeniu przez Abonenta - techniczną pomoc związaną ze 

świadczeniem Usługi obejmującą w szczególności: 
1.1. bezpłatne eliminowanie usterek i nieprawidłowości w 

pracy łącza wynikające z winy Operatora lub  Petrotel; 
1.2. wykonanie instalacji dodatkowej lub usunięcie 

uszkodzenia w instalacji Abonenta wynikającą z winy 
Abonenta (opłata zgodnie z obowiązującym Cennikiem 
Petrotel Sp. z o.o.); 

2. całodobowy dostęp do „biura napraw” pod numerami 
telefonów: 24 365 31 11, 19235. Połączenie jest realizowane 
bezpłatnie w sieci Petrotel; 

3. obsługę Abonentów w zakresie: 
3.1. składania zleceń i realizacji usług w ramach Umowy 

zgodnie z aktualną ofertą i Cennikiem; 
3.2. zmiany Pakietu w ramach Cennika; 
3.3. uzyskiwania informacji o usługach; 
3.4. uzyskiwania informacji o cenach świadczonych usług i 

ofertach promocyjnych; 
3.5. udzielania informacji o stanie indywidualnego konta 

abonenckiego, w tym o płatnościach; 
3.6. składania reklamacji. 

§9 
1. Petrotel, w ramach opłaty za podłączenie do Sieci, 

1.1. dokonuje w Lokalu montażu Usługi zgodnie z technologią 
stosowaną przez Petrotel w celu umożliwienia 
świadczenia Usługi; 

1.2. nie konfiguruje i nie uruchamia urządzeń, w tym 
komputerowych i odbiorników telewizyjnych, będących 
własnością Abonenta. 

2. W celu umożliwienia Petrotelowi uruchomienia Usługi, Abonent 
wyraża zgodę na ewentualne wywiercenie otworów, 
mocowanie odpowiedniego wyposażenia oraz prowadzenie 
przewodów w Lokalu. 

3. Wykonanie podłączenia do Sieci oraz stwierdzenie jego 
sprawnego działania, Abonent potwierdza podpisując Protokół 
Wykonania Zlecenia. 

4. Na wniosek Abonenta, Petrotel  może odłączyć odpłatnie 
Abonenta od Sieci w aktualnie używanym Lokalu i podłączyć go 
w innym Lokalu, jeżeli Petrotel ma techniczne możliwości do 
dokonania takiego przełączenia.  

§10 
1. Operator lub Petrotel może okresowo przerwać świadczenie 

Usługi w celu konserwacji i modernizacji sieci 
telekomunikacyjnej, nie dłużej niż na 24 godziny w miesiącu, po 
uprzednim zawiadomieniu Abonenta. Zawiadomienie o 
planowanym czasie przerwy i długości jej trwania będzie 
ogłoszone na stronie internetowej Petrotel co najmniej na 48 
godzin przed planowaną przerwą. 

2. Abonent zobowiązany jest do udostępnienia Petrotel Lokalu w 
celu kontroli Sieci, o ile zachodzi podejrzenie zakłócenia pracy 
Sieci Petrotel lub pracy sieci innych przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych, pod rygorem natychmiastowego 
rozwiązania Umowy. 

3. W razie nieprawidłowego funkcjonowania Sieci, Petrotel 
zobowiązuje się do podejmowania działań interwencyjnych i 
usunięcia niesprawności funkcjonowania Sieci w możliwie 
najkrótszym czasie od momentu powzięcia wiadomości o 
Awarii. 

4. Wszelkich zmian, przeróbek lub ingerencji w Sieć może 
dokonywać jedynie Petrotel. Petrotel na wniosek Abonenta i na 
jego koszt może dokonać modernizacji odcinka Sieci 
znajdującego się w Lokalu. 

5. Wszelkie uszkodzenia w Sieci wynikające z winy Abonenta, będą 
usuwane na koszt Abonenta. 

 
Rozdział III 
Warunki zawarcia i realizacja Umowy 

§11 
1. Przez zawarcie Umowy Operator oraz Petrotel zobowiązują się 

świadczyć Usługę za pośrednictwem Sieci zgodnie z Umową i 
Regulaminem, Regulaminem Usługi oraz Cennikami, a Abonent 
zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności i do 
przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminów. 

2. Stronami Umowy są: Abonent, Petrotel w zakresie poprawnego 
funkcjonowania Usługi oraz Operator w zakresie dostarczenia 
Oferty Programowej. 

3. Abonentem może zostać każdy podmiot  z uwzględnieniem 
technicznych możliwości świadczenia danej Usługi przez 
Operatora, z uwzględnieniem technicznych możliwości Petrotel 
i po zawarciu Umowy. Operator zastrzega sobie prawo do 
dostarczania Usługi wyłącznie konsumentom, jeżeli wynika to 
ze zobowiązań Operatora wobec dostawców treści Oferty 
Programowej. 

4. Abonent może zamówić Usługę w Biurze Obsługi Klienta, na 
stronie www.petrotel.pl. Adresy Biur Obsługi Klienta Petrotel 
znajdują się na stronie www.petrotel.pl. 

§12 
1. W imieniu Operatora Umowę zawiera, upoważniony przez 

niego, przedstawiciel handlowy Petrotel, co jest stwierdzone 
stosownym dokumentem (pełnomocnictwem) lub 
identyfikatorem. 

2. Abonent może zawrzeć Umowę oraz składać inne oświadczenia 
woli z nią związane osobiście lub poprzez pełnomocnika albo 
należycie umocowanego przedstawiciela. 

§13 
1. Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana na czas określony 

bądź nieokreślony. 
2. Zawarcie Umowy może być związane z przyznaniem 

Abonentowi Ulg szczegółowo określonych w Umowie lub 
Regulaminie Promocji. 

3. Rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Operatora następuje w 
terminie określonym w Umowie. Za datę aktywacji Usługi w 
Lokalu Abonenta uważa się datę wykazaną na Protokole 
Wykonania Zlecenia. 
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4. Operator ma prawo do organizowania Promocji w ustalonym 
przez siebie terminie. Szczegółowe warunki Promocji Operator 
określa w odrębnym Regulaminie Promocji. 

 
Rozdział IV 
Odpowiedzialność 
 

§14 
1. Operator i Petrotel nie ponosi odpowiedzialności za: 

1.1. przerwy w świadczeniu Usługi, będące następstwem: 
1.1.1. przyczyn niezależnych od Operatora i Petrotel 

(np.: brak sygnału z nadajników naziemnych, brak 
sygnału z satelity); 

1.1.2. siły wyższej; 
1.2. uszkodzenia lub zniszczenia Gniazda Sieciowego, 

wynikającego z jego nieprawidłowego użytkowania; 
1.3. brak odbioru lub pogorszoną jakość odbioru sygnału 

spowodowane złym stanem instalacji lub odbiorników TV 
należących do Abonenta w tym nieprzystosowanie 
odbiornika TV do Usługi; 

1.4. uszkodzenia Sieci lokalnej w obrębie Lokalu Abonenta i z 
przyczyn leżących po stronie Abonenta, przy czym 
usunięcie takich uszkodzeń następuje na wniosek i koszt 
Abonenta; 

1.5. udostępnianie przez Abonenta treści, o których mowa w 
Ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji z 
(Dz.U. Nr 253 z 2004 r. poz. 2531) osobom, dla których nie 
są one przeznaczone. 

2. Urządzenie za pomocą Przewodnika Elektronicznego (EPG) 
może informować Abonenta o oczekiwaniu na dostęp do 
programu lub Usługi. Oczekiwanie na dostęp do programu lub 
Usługi nie stanowi Awarii Usługi. 

3. Operator i Petrotel odpowiada za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie Usługi wyłącznie w zakresie określonym w Umowie, 
Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa. 

4. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do „biura 
napraw” Petrotel wszelkie usterki związane z funkcjonowaniem 
Usługi oraz udostępnić Lokal, w którym świadczona jest Usługa 
służbom technicznym Petrotel w zakresie niezbędnym do 
usunięcia uszkodzenia. 

5. Operator i Petrotel zobowiązuje się do usuwania 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi w możliwie 
najkrótszym terminie od momentu przyjęcia zgłoszenia. 

6. Czas przerwy w świadczeniu Usługi liczony jest od momentu 
przyjęcia zgłoszenia. Czas oczekiwania na udostępnienie Lokalu 
przez Abonenta służbom technicznym Operatora nie jest 
wliczany do przerwy w świadczeniu Usługi. 

Rozdział V 
Opłaty 

§15 
1. Wysokość opłat i sposób ich naliczania określają Cennik lub 

Regulamin Promocji obowiązujący w chwili podpisania Umowy. 
2. Wysokość opłat związanych z wykonaniem dodatkowych i usług 

technicznych  w zakresie montażu Usługi w Lokalu Abonenta 
określa Cennik Petrotel Sp. z o.o. 

§16 
Abonent jest zobowiązany do terminowego uiszczania opłat zgodnie 
z Cennikiem oraz Rachunkami na numer konta bankowego podanego 
na Rachunku, a w szczególności: 
1. Opłaty Jednorazowej z tytułu uzyskania dostępu do Usługi 

wskutek zawarcia Umowy lub przejęcia uprawnień do 
korzystania z Usługi; 

2. Opłaty Abonamentowej za Pakiet; 
3. Opłaty za dodatkowe usługi dokonywane zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu na wniosek Abonenta lub za jego 
zgodą. 

§17 
1. Opłaty wymienione w §16 Abonent jest obowiązany uiścić w 

terminie 14 dni od dnia wystawienia Rachunku za Usługę, chyba 
że na Rachunku  lub Umowie wskazano inny termin. 

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek 
Petrotel. 

3. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat Petrotel ma prawo pobierać 
odsetki w wysokości ustawowej. 

4. Obciążenie Abonenta kwotą odsetek następuje na podstawie 
przesyłanej Abonentowi noty odsetkowej. 

5. Do Rachunku za bieżący Okres Rozliczeniowy może zostać 
doliczona wartość Usług z poprzednich Okresów 
Rozliczeniowych, jeżeli opłaty te w wysokości zgodnej z 
Cennikiem nie zostały uwzględnione na Rachunkach za te 
okresy – bez dodatkowego powiadomienia, zgodnie z 
wymaganiami przepisów podatkowych. 

6. W przypadku dokonania korekty Rachunku na korzyść 
Abonenta, kwota nadpłaty wynikająca z korekty zostaje w 
pierwszej kolejności zaksięgowana na poczet zadłużenia 
Abonenta wobec Petrotel lub Operatora za usługi określone w 
Umowie. W przypadku braku zadłużenia kwota nadpłaty może 
zostać zaksięgowana na poczet należności za bieżący Okres 
Rozliczeniowy albo będzie zwracana przekazem pocztowym lub 
przelewem na rachunek bankowy Abonenta, zgodnie z jego 
życzeniem. 

7. Petrotel zastrzega sobie prawo do dostarczania Abonentowi 
zindywidualizowanych komunikatów o wysokości należności z 
tytułu korzystania z Usługi, przesyłanych drogą elektroniczną na 
Dekoder STB i wyświetlanych na ekranie odbiornika TV lub przy 
wykorzystywaniu innych środków komunikacji udostępnionych 
przez Petrotel.   

 
Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

§18 
Operator na podstawie umowy o współpracę, upoważnił Petrotel do: 
1. zawierania Umów o świadczenie Usług; 
2. przetwarzania danych osobowych  Abonenta będącego 

konsumentem, niezbędnych do zawarcia Umowy;  
3. przyjmowania płatności za Usługę oraz prowadzenia 

ewentualnego postępowania windykacyjnego wobec Abonenta 
opóźniającego zapłatę; 

4. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji dotyczących 
korzystania z Usługi;  

5. usuwania Awarii uniemożliwiających odbiór Usługi w terminie 
48 godzin roboczych od chwili wystąpienia Awarii w Sieci. 

§19 
1. W razie zalegania Abonenta z należnościami na rzecz Petrotel i 

Operatora, Petrotel zastrzega sobie prawo do przekazania 
informacji o zaległościach do Krajowego Rejestru Długów Biura 
Informacji Gospodarczej S.A. 

2. Petrotel zastrzega sobie prawo do powierzenia firmie 
windykacyjnej dochodzenia należności od Abonenta, jak również 
przeniesienia tych wierzytelności na rzecz osób trzecich. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje 
się postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług przez Spółki 
Grupy Netia (Dialog).  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 czerwca  2013 roku.* 
*) Niniejszy tekst uwzględnia zmiany wprowadzone w dniu 2 
grudnia 2013 roku wynikające ze zmiany siedziby Telefonii Dialog 
sp. z o.o. 

 
 


