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Regulamin dzierżawy
§1. Definicje:

a. JPK – JPK Jarosław Paweł Krzymin
b. Kontakt – umowa zawarta z JPK na świadczenie przez JPK usług telekomunikacyjnych lub multimedialnych,
c. Użytkownik – osoba fizyczna bądź prawna mająca ważną Kontrakt, który nie jest w okresie wypowiedzenia,
d. Umowa – umowa dzierżawy,
e. Rzecz – przedmiot, sprzęt, który będzie odpłatnie wydzierżawiony Użytkownikowi przez JPK,
f. Cennik – Cennik dzierżaw.

§2. Użytkownik zobowiązuje się, że: 
a. będzie używał rzeczy oddanej mu w dzierżawę zgodnie z jej przeznaczeniem,
b. będzie opłacał regularni opłaty za dzierżawę,
c. będzie ponosił koszty eksploatacji rzeczy we własnym zakresie,
d. nie powierzy rzeczy wydzierżawionej bez pisemnej zgody JPK innemu Użytkownikowi lub osobie trzeciej,
e. będzie ponosił koszty związane z utrzymaniem rzeczy wydzierżawionej, tak aby zachować ją w stanie niepogorszo-

nym,
f. pokryje koszty wszelkich napraw oraz kosztów powiązanych a poniesionych przez JPK lub siebie niezbędnych do 

korzystania z rzeczy wydzierżawionej lub do przywrócenia rzeczy wydzierżawionej do stanu pierwotnego,
g. nie będzie dokonywać samodzielnie żadnych napraw napraw bez pisemnej zgody JPK z wyłączeniem konfiguracji 

rzeczy, 
h. będzie samodzielnie konfigurował rzecz lub zleci konfigurację JPK,
i. ponieść opłatę, taką jak za kolejną konfigurację sprzętu opisaną w Cenniku, każdorazowo w przypadku gdy Użyt-

kownik zgłosi awarię sprzętu dzierżawionego a przy weryfikacji przez JPK okażę się, że awarii nie ma lub jej przy-
czyna leży w złej konfiguracji tego sprzętu,

j. zwróci kompletną i sprawną rzecz dzierżawioną na swój koszt do JPK do końca następnego miesiąca po miesiącu 
rozwiązania Umowy w stanie niepogorszonym wynikającym z normalnej eksploatacji.

§3. Użytkownik oświadcza, że:
a. posiada niezbędną wiedzę do korzystania w odpowiedni sposób z rzeczy dzierżawionej,
b. jest świadomy, że odpowiednia konfiguracja jest niezbędna do poprawnego działania rzeczy.

§4. Użytkownik ma prawo:
a. do rozwiązania Umowy bez ponoszenia opłat za wcześniejsze rozwiązanie tej Umowy, gdy rozwiązanie umowy na-

stępuje w jej okresie minimalnym, w przypadku gdy zmienią się ceny w Cenniku (z zastrzeżeniem §5),
b. samodzielnej zmiany konfiguracji rzeczy dzierżawionej,

§5. Dodanie nowych pozycji do Cennika nie jest zmianą Cennika czyli podstawą do rozwiązania Umowy w jej okresie mini-
malnym bez ponoszenia opłat za wcześniejsze rozwiązanie takiej umowy.

§6. JPK zobowiązuje się:
a. w przypadku awarii rzeczy, dostarczyć sprzęt zamienny w czasie pięciu dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia 

awarii przez Użytkownika i po potwierdzeniu jej awarii przez JPK,
b. świadczyć usługi płatnej konfiguracji sprzętu dzierżawionego w ciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia Użyt-

kownika,
c. powiadomić o każdej zmianie Cennika z wyłączeniem sytuacji opisanej w §5 z przynajmniej miesięcznym wyprze-

dzeniem.
§7. JPK nie odpowiada za:

a. za szkody wynikłe za niewłaściwego korzystania z rzeczy wydzierżawionej lub wynikające z niewłaściwej konfigu-
racji,

b. za szkody wyrządzone przez siły wyższe oraz osoby trzecie,
§8. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 
§9. Umowa jest podpisana na czas nieokreślony z lub bez okresem minimalnym. 
§10. W przypadku rozpoczęcia okresu dzierżawy w inny dzień niż pierwszy dzień miesiąca opłatę za ten okres wylicza się 

proporcjonalnie.
§11. W przypadku umów z okresem minimalnym gdy rozpoczęcie umowy zaczyna się innego dnia niż pierwszy dzień miesią-

ca to okres od dnia rozpoczęcia umowy do końca danego miesiąca nie wlicza się do okresu minimalnego.
§12. Umowa z okresem minimalnym wiąże się z przyznaniem Użytkownikowi ulg szczegółowo opisanych w Cenniku.
§13. Umowę może podpisać wyłącznie Użytkownik lub jego prawny pełnomocnik, który ma ważny Kontrakt oraz nie zalega 

z opłatami na rzecz JPK w dniu podpisania umowy a także nie zalegał przez ostatnie 6 miesięcy i zaakceptuje niniejszy 
regulamin.

§14. W przypadku rozwiązania umowy z okresem minimalnym przez Użytkownika lub z winy Użytkownika przed końcem 
okresu trwania okresu minimalnego Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w 
Cenniku oraz do zwrotu wszystkich otrzymanych ulg według tego Cennika.

§15. Rozwiązanie umowy następuję na koniec następnego okresu rozliczeniowego, następującego po okresie w którym umo-
wa została wypowiedziana.

§16. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd Rejonowy w Gdańsku po wykorzystaniu drogi negocjacji.


