„WiNet” – Sieci Bezprzewodowe
http://wi.net.pl
email: info@wi.net.pl

……………………………………, dn ………………………

PROTOKÓŁ INSTALACJI
do Umowy Abonenckiej nr ………………/………/………

Zleceniodawca (Abonent):
Imię i nazwisko: .......................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................

Zleceniobiorca (Operator):
Firma: „WiNet”
Adres: ul. Wielkopolska 67, 44-335 Jastrzębie Zdrój
1. Zakres świadczonych usług
Technologia:

5 GHz

2,4 GHz

Pakiet:

Mini

Zewnętrzny adres IP:

Tak

Wpis do DNS:

…………………………………… .wi.net.pl

Abonament:

…………………..….. zł brutto

Standard

Super

Normal

Midi

Maxi

VIP

Nie

2. Składniki Zestawu Abonenckiego:
-

Komórka kliencka 5GHz

Numer seryjny …………… MAC ………….……………………...…………..

-

Antena: Wi-Panel10

-

Router:

OvisLink 5460APv2

-

Switch:

5-port

-

Karta sieciowa: RaLink 2561ST WiFI PCI

-

Zasilacz:

-

Przewód antenowy:

-

Przewód UTP:

-

Inne: …………………………………………………

Wi-Parabolic 20

Inny ……….……………..

8-port
12V PoE

Inna….……………..……….…..…..
MAC ……….……………………….…….

Numer seryjny ……………………………………………………….
Ethernet PCI

18V PoE

24V PoE

MAC: ………………….………………
Numer seryjny …………………..

H155 RP-SMA <-> TNC …………… [m]

kat. 5e ………… [m]
……………………………………………………….

Wartość Zestawu Abonenckiego wynosi: ………………………………. zł (brutto)

3. Wykonane czynności – instalacja:
Instalacja komórki klienckiej 5GHz
Instalacja anteny
Ustawienie anteny
Instalacja karty sieciowej
Konfiguracja karty sieciowej
Instalacja okablowania
Instruktaż / przeszkolenie
Testowanie
Inne: ……………………………………………………………………….
Łączny nakład czasu: …………….……… [min]
4. Koszty instalacji:
- opłata instalacyjna: ……………………………………………………….……. zł (brutto)
- przyznana ulga w opłacie instalacyjnej: …………………………….. zł (brutto)
- inne: ……………………………………………………………………………………… zł (brutto)

RAZEM DO ZAPŁATY: ……………………………... zł (brutto)
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5. Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..…..

6. Postanowienia końcowe:
Niniejszy dokument został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron. Stanowi on potwierdzenie pobrania przez instalatora opłaty instalacyjnej w kwocie zgodnej z punktem 4
niniejszego protokołu.
Ponadto dokument potwierdza odbiór wykonania instalacji (pkt. 3) zgodnie z wolą Abonenta oraz odbiór
kompletnego i nieuszkodzonego sprzętu (pkt. 2).
Dzień instalacji jest jednocześnie dniem przekazania sprzętu Abonentowi. Począwszy od dnia instalacji, Abonent
odpowiedzialny jest za użytkowanie w/w sprzętu zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług sieci WiNet oraz
o zwrot sprzętu w stanie nienaruszonym po zakończeniu świadczenia usługi.

..................................................
Abonent (data, czytelny podpis)

..................................................
Instalator (data i podpis)

Niniejszym kwituję zwrot Zestawu Abonenckiego udostępnionego Abonentowi na czas
świadczenia usługi.
Zdemontowany sprzęt jest:
kompletny
sprawny
uszkodzony (opis w uwagach)
W przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu sporządzony zostaje Protokół Zniszczeń
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..................................................
Abonent (data, czytelny podpis)

..................................................
Instalator (data i podpis)
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