
  

 

Piła, dnia 16 grudnia 2022 roku 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH W TREŚCI 

REGULAMINU WYKONYWANIA PRZYŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A. 

 

Szanowni Państwo,  

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach 

konsumenta oraz niektórych innych ustaw, która to ustawa wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2023 r., 

niniejszym informujemy, iż zmianie ulegną wskazane poniżej postanowienia REGULAMINU 

WYKONYWANIA PRZYŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ ASTA-NET S.A., który stanowi 

załącznik do umowy o wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego. 

 

Wprowadzone zmiany są związane z aktualizacją postanowień dotyczących prawa konsumenta do 

odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, oraz skutków 

wykonania powyższego prawa. Poniżej przedstawiamy treść wprowadzonych zmian: 

 

Regulamin wykonywania przyłączy telekomunikacyjnych przez Asta-Net S.A. 

§ 7 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:  

„W przypadku zwarcia Umowy poza Biurem Obsługi Klienta lub na odległość (dotyczy to także zmiany 

Umowy) Konsument uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 

dni, a w przypadku zawarcia Umowy podczas nieumówionej wizyty Wykonawcy w miejscu zamieszkania 

lub stałego pobytu Konsumenta – w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, składając oświadczenie 

Wykonawcy, na zasadach opisanych w pouczeniu stanowiącym załącznik do Umowy.” 

§ 7 ust. 2-3 otrzymują brzmienie: 

„2.  Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Konsumentowi w przypadku, w którym 

Wykonawca wykonał w pełni przedmiot Umowy za wyraźną, uprzednią zgodą Konsumenta, który został 

poinformowany przed rozpoczęciem wykonywania świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 

Wykonawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości. Postanowienia zdania 

poprzedniego nie mają zastosowania do Umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty Wykonawcy w 

miejscu zamieszkania lub stałego pobytu Konsumenta. 

3. Konsument nie ponosi kosztów wykonania przedmiotu Umowy za czas do odstąpienia od Umowy, jeżeli 

Wykonawca nie poinformował Konsumenta w wymagany prawem sposób o prawie odstąpienia od 

Umowy i skutkach jego wykonania lub jeżeli Konsument nie żądał spełniania wyraził zgody na spełnienie 

świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.” 

§ 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Regulamin obowiązuje od dnia 28.10.2019 01.01.2023 r. (włącznie).” 
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Podkreśleniem zaznaczono tekst wprowadzany, zaś skreśleniem tekst usuwany. Brak zaznaczeń 

oznacza brak zmian w dotychczasowych postanowieniach. 

 

Zmiany powyższe wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. W związku z wprowadzonymi 

zmianami, informujemy, iż są Państwo uprawnieni do rozwiązania umowy o wykonanie przyłącza 

telekomunikacyjnego zawartej z ASTA-NET S.A. w przypadku niezaakceptowania wprowadzonych 

zmian, zgodnie z § 10 wskazanego wyżej Regulaminu.  


