Szanowni Klienci,
Eltronik Media Sp. z o. o. – Sp. k. informuje, że od 12 grudnia 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo
telekomunikacyjne.
Z tego powodu wprowadziliśmy zmiany w umowach dotyczących usług telekomunikacyjnych, które Państwu świadczymy. Nie wymaga
to od Państwa żadnych dodatkowych czynności ani kontaktu z nami i nie wpływa na obecne opłaty za usługi.
Zmodyfikowaliśmy postanowienia uprawniające Państwa do zmiany warunków umowy na odległość (np. elektronicznie):
1. Umowę można zmienić w formie pisemnej, a na Państwa życzenie także w formie dokumentowej, w tym przy wykorzystaniu
środków porozumiewania się na odległość. Nasza lista kanałów kontaktu na odległość jest następująca: elektroniczny
biuro@eltronik.net.pl, telefoniczny 56 6498100, przez nie umożliwiamy zmianę.
2. W przypadku zmian w formie dokumentowej dostarczymy treść uzgodnionych warunków umowy oraz oświadczenie o ich akceptacji.
W przypadku zmiany warunków umowy przez telefon warunkiem jej realizacji jest potwierdzenie jej przyjęcia po tym, jak otrzymają
Państwo od nas uzgodnione treści zmian. Potwierdzenia zmiany warunków umowy oraz Państwa akceptacja muszą się znaleźć na
trwałym nośniku.
3. Jeśli umożliwiamy Państwu dokonywanie zmian umowy na podstawie jednostronnych zleceń przy wykorzystywaniu środków
porozumiewania się na odległość (np. poprzez wysłanie SMS), dostarczymy także potwierdzenie realizacji takiego zlecenia albo
informację o odmowie jego realizacji.
4. Od zmian umowy uzgodnionych na odległość lub poza naszym Biurem Obsługi Klienta mogą Państwo odstąpić, składając stosowne
oświadczenie w ciągu 14 dni od daty zmiany umowy. Termin będzie dochowany, jeśli wyślą Państwo oświadczenie przed upływem 14
dni.
5. Do zmienionych warunków umowy obowiązuje aktualny regulamin i niezmieniany cennik.
6. Informujemy, że do dnia 12 grudnia 2018 r. mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy w związku z brakiem
akceptacji powyższych zmian. W przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony będziemy mogli dochodzić od Państwa zwrotu
udzielonych ulg, z których Państwo korzystają.
7. Tych z Państwa, którzy dotąd nie podali nam swojego adresu e-mail i nie wyrazili chęci otrzymywania tą drogą treści
proponowanych zmian warunków umowy (w tym określonych w regulaminach) lub zmian w cennikach, serdecznie do tego
zachęcamy. W tym celu prosimy o kontakt z nami telefonicznie lub e-mailem na podane wyżej adresy.
8. Rezygnując z papierowej formy korespondencji, przyczyniamy się również do ochrony środowiska naturalnego.
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