
Regulamin świadczenia usługi Domowy System wifi 
ważny od 18 kwietnia 2019 r. (wszystkie poniższe ceny są cenami brutto)

Regulamin usługi Domowy System WiFi świadczonej przez firmę Leon Telekom Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rybniku przy ul. Kilińskiego 33D, 44-200
Rybnik, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411574, NIP 6423179156, zwaną dalej „Operatorem”.

Usługa
1. Usługa Domowy System wifi polega na dobraniu, skonfigurowaniu i

zainstalowaniu  urządzeń  sieciowych  pod  konkretne  wymagania
klienta,  tak  żeby  zapewnić  mu  optymalny  dostęp  do  usług
telekomunikacyjnych  w  miejscu  instalacji  systemu.  Każde  takie
urządzenie to jeden punkt dostępowy (PD).

2. System  składa  się  z  dwóch  lub  większej  ilość  punktów
dostępowych,  do których użytkownik  podłącza swoje urządzenia
końcowe.  Przełączenie  pomiędzy  punktami  dostępowymi
następuje automatycznie.

Użytkownicy
1. Z  usługi  może skorzystać  abonent  jednej  ze  spółek  Grupy Leon:

Leon  Sp.  z  o.o.,  Leon  Telekom  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.,  Leon
Telekomunikacja Sp. z o.o. Sp. k. 

2. Dostęp do domowego systemu wifi otrzymuje abonent. Może on
udostępnić  dane  logowania  do  systemu  innym  osobom  wedle
uznania  z  zastrzeżeniem,  że  odpowiada  za  wszystkie  działania
dodatkowych użytkowników.

Cennik
1. Domowy System wifi jest  usługą abonamentową, należna kwota

jest doliczana do okresowej faktury za pozostałe usługi, z których
korzysta abonent.

2. Abonament za każdy punkt dostępowy wynosi 9,90 zł miesięcznie.
Pełną  funkcjonalność  domowego  systemu  wifi  osiąga  się  przy
minimum dwóch punktach dostępowych.

3. Aktywacja,  obejmująca  konfigurację,  dostarczenie,  ustawienie  i
podłączenie sprzętu wynosi 99 zł.

Aspekty techniczne
1. Wdrożenie Domowego Systemu Wifi poprzedza wizyta serwisanta 

w miejscu instalacji systemu mająca na celu sprawdzenie / 
określenie wymaganych prac przygotowawczych. 

2. Domowy system wifi osiąga zakładaną funkcjonalność i parametry
tylko gdy poszczególne elementy/urządzenia są  podłączone 
przewodowo. Infrastruktura kablowa do podłączenia systemu 
powinna być przygotowana przez Klienta.

3. Istnieje możliwość przygotowania instalacji kablowej przez 
techników Operatora. Jest to usługa osobno płatna wyceniana 
przez pracownika Operatora.

4. Niedozwolone jest jakiekolwiek ingerowanie w oprogramowanie 
i/lub konfigurację urządzeń (dotyczy również przywracania do 
ustawień domyślnych).

5. Ponowna konfiguracja urządzeń po ingerencji przez osoby 
niezwiązane z Operatorem jest płatna zgodnie z cennikiem. 

6. System zostaje uruchomiony i zoptymalizowany do prawidłowej 
pracy w warunkach zastanych na dzień instalacji urządzeń. Wpływ 
na zasięg/działanie systemu ma stopień zaszumienia eteru oraz 
wszelkie możliwe przeszkody fizyczne. Zmiany w zaszumieniu oraz 
nowe przeszkody są niezależne od Operatora i nie odpowiada on 
za spadek sprawności systemu z nimi związany.  

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za pogorszenie
sygnału spowodowane zakłóceniami.

8. Do pełnego wykorzystania możliwości systemu wifi niezbędne są 
urządzenia końcowe o parametrach zapewniających możliwość 
wykorzystania funkcjonalności systemu. Operator nie bierze 
odpowiedzialności za sytuację gdy urządzenie klienta nie jest 
dostosowane technologicznie do pracy z domowym systemem 
wifi  oraz osiągania wydajności deklarowanej przez producenta.

9. Podstawowe parametry urządzeń końcowych wymagane do 
optymalnej współpracy z systemem wifi to:

◦ wifi zgodne ze standardem IEEE 802.11 ac 

◦ system zaktualizowany do najnowszej wersji 
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