
 
 
 
 

Dodatek do Wi ążacych Warunków korzystania z usług SAO WiFi  
- ubezpieczenie urz ądzenia do  internetu i rozmów telefonicznych - wa żnych od 

29. 8. 2008  
 
Od 29.8.2008 oferujmy naszym klientom nowe możliwości  „ubezpieczenia“ ich urządzenia do 
 internetu i rozmów telefonicznych. Z powodu silnych burz i dalszych ewentualnych warunków 
atmosferycznych ostatnio spotykamy się z uszkodzeniem urządzeń do internetu, ewentualnie rozmów 
telefonicznych, oferujemy Państwu możliwość ubezpieczenia tych urządzeń.  
 
Ceny urządzeń są całkiem wysokie a więc warto je ubezpieczyć.Za cenę 200CZK/rok mają Państwo 
możliwość ubezpieczenia urządzeń, którego wartość w większości przekracza  2000CZK aż 
5000CZK, tak więc ubezpieczenie tych urządzeń jest naprawdę bardzo rozsądne. 
 
Z tego funduszu kryjemy potem naprawy urządzeń klienta, nic nie trzeba rozwiązywać z 
ubezpieczalnią. 
 
Możliwo ść z ubezpieczeniem 
Klient wykorzysta ubezpieczenie u dostawcy. To ubezpieczenie kosztuje 200CZK na rok i dotyczy 
wszystkich urządzeń do  internetu i rozmów telefonicznych, które dostawca zamontował u klienta i 
zarówno w polisie jest objęta zapłata za przejazd i prace technika. Klient więc na naprawę nic nie 
płaco.  Urządzenie zostaje własnością klienta. Kwotę 200CZK za ubezpieczenie może klient zapłacić 
kiedykolwiek od przyjęcia zapłaty i podpisanego dodatku jest gwarancja ważna przez okres 1 roku. 
Gwarancja zostaje automatycznie przedłużona. Opłatę ubezpieczenia 200CZK je trzeba zapłacić za 
każdy  rok. Jako symbol zmienny opłaty prosimy w tym wypadku wpisać 99 a  symbol zmienny do 
 internetu, a więc np. jeżeli płacą Państwo internet z symbolem zmiennym 107422 potem prosimy 
wpisać symbol zmienny 99107422. 
 
Możliwo ść bez ubezpieczenia 
Klient nie chce nic zmieniać. Urządzenie zostaje własnością klienta. Klient w wypadku uszkodzenia 
urządzenia wymieni to urządzenie, uszkodzone urz ądzenie koniecznie musi zapłaci ć klient . 
Równie ż opłata za przejazd i prace technika musi zapłaci ć klient. 
W wypadku wybrania możliwości bez ubezpieczenia nie trzeba dostawcy niczego wysyłać. 
 
 
 
Chcę skorzystać z ubezpieczenia przeciwko uszkodzeniu. To ubezpieczenie nie 
dotyczy umyślnego uszkodzenia urządzenia.  
 
 
Wybrałem mo żliwo ść z ubezpieczeniem urz ądzenia 200 CZK/rok  
  
 
 
Imię i nazwisko: 
 
Numer umowy do internetu: 
 
Adres:       Telefon: 
 
 
 
Data:       Podpis: 

SAO Computers, Lipová 78, Hať, tel: 597 589 111, 777 310 360 
www.saocomp.cz          e-mail: saocomp@saocomp.cz 


