Ruda Śląska, dnia 1 marca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE W TREŚCI REGULAMINÓW ŚWIADCZENIA USŁUG
TELEFONII

Szanowni Państwo, Abonenci korzystający z usług Sileman sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej,
Uprzejmie informujemy, że wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie
warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych z dnia 11 grudnia
2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2324), w związku z czym wprowadzamy zmiany w poniższych
regulaminach świadczenia usług telefonii. Zmiany mają na celu wyłącznie umożliwienie Państwu
składania wniosków o przeniesienie numeru do innej lokalizacji w formie innej niż pisemna.
Regulamin świadczenia usług telefonii
§6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Abonent w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania
działalności, zwanych dalej "lokalizacją", może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej do
Dostawcy o przeniesienie przydzielonego numeru do nowej lokalizacji w ramach istniejącej Sieci.
Dostawca będzie uprawniony do obcią-żenia abonenta opłatą z tytułu Aktywacji w Lokalu.
Regulamin świadczenia usług telefonii dla Biznesu
§6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Abonent w przypadku zmiany siedziby lub miejsca wykonywania działalności (w tym miejsca
zamieszkania, jeżeli tam jest świadczona usługa), zwanych dalej "lokalizacją", może wystąpić
z wnioskiem w formie pisemnej do Dostawcy o przeniesienie przydzielonego numeru do nowej
lokalizacji w ramach istniejącej Sieci. Dostawca będzie uprawniony do obciążenia abonenta opłatą
z tytułu Aktywacji w Lokalu.
Zmiany powyższe wchodzą w życie w terminie miesiąca od dnia podania do publicznej
wiadomości przez Sileman sp. z o.o. informacji o powyższych zmianach. W związku z
wprowadzonymi zmianami informujemy, iż są Państwo uprawnieni do wypowiedzenia umowy z
Sileman sp. z o.o. w przypadku niezaakceptowania wprowadzonych zmian. Wypowiedzenia
należy dokonać najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian tj. do dnia 1 kwietnia 2019 r. (włącznie).
W związku z faktem, iż wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów
prawa, wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na
zasadach określonych w umowie, odpowiednim regulaminie lub regulaminie promocji.

