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REGULAMIN SERWISU  

STREFA MIESZKAŃCA FORTUM SENSO 

1. DEFINICJE 

Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści niniejszego 

regulaminu („Regulamin”) mają znaczenie przypisane im poniżej, chyba że co innego 

wynika z treści Regulaminu. 

1.1. „Budynek” oznacza każdy z budynków Zarządcy objęty Umową z Zarządcą. 

1.2.  „Fortum” oznacza Fortum Power and Heat Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 

adres: ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033402, NIP 118-16-06-467, adres e-

mail: pilotaz.smartliving@fortum.com. 

1.3.  „Hasło” oznacza ciąg znaków niezbędny do uzyskania przez Użytkownika dostępu 

do Konta, składający się z co najmniej 8 znaków, zawierających co najmniej jedną 

małą literę, jedną wielką literę oraz jedną cyfrę, ustalany samodzielnie przez 

Użytkownika podczas rejestracji do Serwisu lub poprzez zmianę dotychczasowego 

Hasła. 

1.4. „Konto” oznacza spersonalizowaną witrynę zawierającą profil i dane Użytkownika 

zarejestrowanego w Serwisie, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu 

na zasadach określonych w Regulaminie.  

1.5. „Login” oznacza identyfikator Użytkownika konieczny do uzyskania dostępu do 

Konta. Login jest tożsamy z adresem e-mail Użytkownika, który Użytkownik podał 

uprzednio Zarządcy lub Fortum: (i) podczas montażu Sensora w Mieszkaniu, lub (ii) 

w podpisanym przez Użytkownika protokole odbioru Sensora (w przypadku tych 

Użytkowników, którzy nabędą tytuł prawny do Mieszkania, w którym Sensor został 

już uprzednio zamontowany). 

1.6. „Mieszkanie” oznacza znajdujący się w Budynku lokal, w którym zainstalowany 

został Sensor. 

1.7. „Numer Sensora” oznacza umieszczony na Sensorze ciąg znaków identyfikujący 

każdy Sensor (numer seryjny). 

1.8. „Przeglądarka Internetowa” oznacza program komputerowy służący do pobierania 

i wyświetlania stron internetowych udostępnianych przez serwery WWW. 

1.9. ,,Serwis” oznacza serwis internetowy „Strefa Mieszkańca” dostępny pod adresem 

http://www.fortumsmartliving.pl/, umożliwiający Użytkownikowi dostęp do Usług za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 
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1.10. „Sensor” oznacza urządzenie montowane przez Fortum lub Zarządcę w Mieszkaniach 

w ramach wykonywania Usługi Fortum Senso, służące do pomiaru i monitorowania 

temperatury wewnętrznej i wilgotności w Mieszkaniach.  

1.11.  „Umowa z Zarządcą” oznacza umowę pomiędzy Fortum a Zarządcą, na podstawie 

której Fortum świadczy na rzecz Zarządcy Usługę Fortum Senso. 

1.12. „Umowa o Świadczenie Usług” oznacza umowę o świadczenie Usług, zawartą 

pomiędzy Fortum a Użytkownikiem na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

1.13. „Usługa Fortum Senso” oznacza usługę świadczoną przez Fortum na rzecz Zarządcy 

na podstawie Umowy z Zarządcą w trybie pilotażowym (testowym), polegającą na 

regulacji temperatury nośnika ciepła dostarczanego do instalacji centralnego 

ogrzewania w Budynku, uwzględniającą w procesie sterowania dostawami ciepła 

pomiar komfortu wewnętrznego (temperatury i wilgotności) we wszystkich lub 

niektórych Mieszkaniach w Budynku, realizowany za pomocą zainstalowanych 

Sensorów, a także lokalną prognozę pogody, której celem jest utrzymanie średniej 

wewnętrznej temperatury na stałym uzgodnionym z Zarządcą poziomie.   

1.14. „Usługi” oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fortum na rzecz 

Użytkowników w trybie pilotażowym (testowym) na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie, polegające na:  

1.14.1. udostępnianiu Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu danych uzyskanych 

z pomiarów temperatury wewnętrznej i wilgotności, dokonywanych 

w Mieszkaniu Użytkownika w ramach Usługi Fortum Senso;  

1.14.2. umożliwianiu Użytkownikowi przekazywania do Fortum i Zarządcy informacji 

zwrotnych, dotyczących wrażeń Użytkownika odnośnie do komfortu cieplnego 

i wilgotności w Mieszkaniu – poprzez wybór (kliknięcie) jednej z dostępnych 

w Serwisie opcji: „Wszystko OK”, „Zbyt ciepło”, „Zbyt chłodno”, „Zbyt 

wilgotno”, „Zbyt sucho”, „Przeciąg”; 

1.14.3. umożliwianiu Użytkownikowi przekazywania do Fortum i Zarządcy informacji 

odnośnie do preferowanej przez Użytkownika optymalnej temperatury 

w Mieszkaniu – poprzez wybór (kliknięcie) znajdującego się w panelu 

„Preferowana przeze mnie temperatura” w sekcji „Mieszkańcy budynku” 

przycisku z preferowaną wartością wyrażoną w stopniach Celsjusza.   

1.15. „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną będącą faktycznym użytkownikiem 

(mieszkańcem) Mieszkania, której przysługuje tytuł prawny do Mieszkania oraz która 

dokonała rejestracji Konta w Serwisie. 

1.16.  „Zarządca” oznacza podmiot, na rzecz którego Fortum świadczy Usługę Fortum 

Senso na podstawie Umowy. 

1.17. „Podmioty współpracujące” oznacza podmioty współpracujące z Fortum na 

podstawie odrębnych umów tj. Leanheat Oy oraz Futurice Oy. 
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2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1. Regulamin określa prawa i obowiązki Fortum oraz Użytkowników związane 

z korzystaniem z Serwisu oraz zasady świadczenia przez Fortum za pośrednictwem 

Serwisu Usług na rzecz Użytkowników, a także stanowi integralną część każdej 

Umowy o Świadczenie Usług zawieranej pomiędzy Fortum a Użytkownikiem. 

2.2. Administratorem Serwisu jest Fortum. 

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 

3.1. Użytkownik może korzystać z Usług jedynie po uprzedniej rejestracji w Serwisie oraz 

akceptacji Regulaminu.  

3.2. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Użytkownika 

postanowień Regulaminu. 

3.3. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym 

w szczególności do korzystania z Usług oraz Serwisu w sposób zgodny 

z Regulaminem. 

3.4. Fortum prześle Użytkownikowi instrukcję rejestracji i logowania w Serwisie na adres 

e-mail otrzymany przez Fortum lub Zarządcę od Użytkownika podczas montażu 

Sensora w Mieszkaniu Użytkownika. W celu dokonania rejestracji Użytkownika 

w Serwisie, Użytkownik podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu 

o komunikaty i instrukcje wyświetlane w Serwisie oraz instrukcje przekazane 

w wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W ramach rejestracji 

Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego Loginu oraz Numeru Sensora 

zainstalowanego w Mieszkaniu Użytkownika, a także do samodzielnego ustalenia 

Hasła. 

3.5. Każdorazowy dostęp do Konta Użytkownika wymaga zalogowania się do Serwisu za 

pomocą Loginu i Hasła. Zalogowany do Serwisu Użytkownik może w każdym czasie 

spowodować zakończenie dostępu do Serwisu poprzez wybór opcji „Wyloguj się”. 

3.6. Użytkownik w celu korzystania z Serwisu zobowiązuje się z należytą starannością 

posługiwać Loginem i Hasłem, a w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie 

udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym. 

3.7. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w okresie obowiązywania Umowy 

o Świadczenie Usług jest dobrowolne i bezpłatne. 

4. WYMAGANIA TECHNICZNE  

4.1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących 

wymagań: 

4.1.1. posiadanie infrastruktury technicznej w postaci elektronicznych urządzeń 

końcowych (np. komputer PC, laptop, tablet, smartfon); 
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4.1.2. posiadanie dostępu do sieci Internet; 

4.1.3. instalacja na urządzeniu końcowym Przeglądarki Internetowej: 

4.1.3.1. Google Chrome – w wersji 64 lub wyższej  

4.1.3.2. Internet Explorer – w wersji 10 lub wyższej; 

4.1.3.3. Microsoft Edge – w wersji 41 lub wyższej; 

4.1.3.4. Mozilla Firefox – w wersji 58 lub wyższej; 

4.1.3.5. Safari – w wersji 11 lub wyższej; 

5. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

5.1. Fortum dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu oraz Usług na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie było bezpieczne dla Użytkowników, jednak 

pomimo stosowania przez Fortum działań prewencyjnych oraz doskonalenia 

istniejących systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem 

osób trzecich, z korzystaniem z Serwisu oraz Usług mogą wiązać się następujące 

potencjalne zagrożenia, za które Fortum nie ponosi odpowiedzialności: 

5.1.1. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, 

wirusy internetowe); 

5.1.2. możliwość łamania zabezpieczeń przez osoby trzecie w celu pozyskania 

osobistych i poufnych informacji; 

5.1.3. możliwość uzyskiwania haseł poprzez stosowanie fałszywego oprogramowania 

celem pozyskania osobistych i poufnych informacji. 

5.2. Usługa Fortum Senso oraz Usługi są świadczone przez Fortum w trybie pilotażowym 

(testowym). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że z uwagi na 

pilotażowy charakter Usług, udostępniana na podstawie Regulaminu wersja Serwisu 

jest w dalszym ciągu udoskonalana oraz rozbudowywana przez Fortum, posiada 

ograniczone funkcjonalności względem planowanej wersji finalnej Serwisu i może 

zawierać błędy. W okresie obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług mogą 

wystąpić tymczasowe przerwy w dostępności Serwisu lub Usług, wynikające 

z prowadzonych przez Fortum prac mających na celu udoskonalenie aktualnej wersji 

Serwisu. 

5.3. Fortum nie ponosi odpowiedzialności za: 

5.3.1. przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu wynikające 

z pilotażowego (testowego) charakteru Usług,  

5.3.2. przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu wynikające 

z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika, w tym 

w szczególności awarie wykorzystywanych przez Użytkownika urządzeń oraz 
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jakiekolwiek błędy oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika 

do korzystania z Serwisu; 

5.3.3. zaplanowane działania związane z bieżącą konserwacją Serwisu w wymiarze 

koniecznym do ich przeprowadzenia; 

5.3.4. przyczyny leżące po stronie zewnętrznych dostawców usług świadczonych na 

rzecz Serwisu; 

5.3.5. ataki na system komputerowy lub usługę sieciową, w tym w szczególności 

DoS (Denial of Service), DDoS (Distributed Denial of Service) lub Brute 

Force; 

5.3.6. przyczyny wynikające z awarii serwerów. 

5.4. W każdym przypadku niedostępności Serwisu, Fortum podejmie wszystkie niezbędne 

czynności mające na celu przywrócenie dostępności Serwisu w możliwie najkrótszym 

czasie. 

5.5. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem, w tym 

w szczególności nie będzie korzystać z Serwisu: 

5.5.1. w sposób powodujący naruszenie lub obejście prawa lub postanowień 

Regulaminu;  

5.5.2. w sposób powodujący uszkodzenie lub zakłócenie integralności Serwisu lub 

jego poszczególnych funkcji; 

5.5.3. w sposób powodujący naruszenia praw osób trzecich. 

5.6. Fortum zastrzega, że Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie treści 

o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także treści zagrażających 

bezpieczeństwu Serwisu lub systemów komputerowych osób trzecich. 

5.7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zobowiązań, o których mowa w pkt 5.5 

i 5.6 powyżej, Fortum zastrzega sobie prawo do: 

5.7.1. zablokowania Konta Użytkownika; 

5.7.2. odmowy zawarcia Umowy o Świadczenie Usług; lub  

5.7.3. wypowiedzenia już zawartej Umowy o Świadczenie Usług ze skutkiem 

natychmiastowym i usunięcia Konta Użytkownika; 

5.8. Treści zamieszczone przez Fortum w Serwisie, w tym w szczególności znaki 

towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot praw własności 

intelektualnej Fortum lub podmiotów innych niż Fortum, które zezwalają Fortum na 

korzystanie z takich treści na podstawie odrębnych uzgodnień. Korzystanie 

z zamieszczonych w Serwisie treści w jakikolwiek inny sposób niż w celu korzystania 

z Usług, w tym w szczególności ich kopiowanie lub rozpowszechnianie, wymaga 

uprzedniej zgody Fortum. 
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6. REKLAMACJE 

6.1. Nieprawidłowości związane ze świadczeniem Usług dostarczanych za pomocą 

Serwisu, Użytkownik może zgłaszać: 

6.1.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

pilotaz.smartliving@fortum.com; lub 

6.1.2. poprzez wysłanie oświadczenia o reklamacji w formie pisemnej na adres 

siedziby Fortum. 

6.2. Użytkownik, składając reklamację, powinien wskazać co najmniej: 

6.2.1.  swój Login (tj. adres e-mail udostępniony wcześniej Fortum przez 

Użytkownika w protokole montażu lub odbioru Sensora),  

6.2.2. adres Mieszkania lub Numer Sensora,  

6.2.3. opis problemu będącego przyczyną reklamacji, oraz  

6.2.4. opcjonalnie – termin wykrycia problemu.  

6.3. Fortum zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni 

od daty jej otrzymania. 

6.4. Fortum poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem 

poczty elektronicznej lub listem poleconym na adres korespondencyjny Użytkownika, 

jeżeli Użytkownik wskazał taki adres w oświadczeniu o złożeniu reklamacji 

doręczonym Fortum zgodnie z pkt 6.1. 

6.5. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, koszty reklamacji ponosi Fortum.  

6.6. W toku rozpatrywania reklamacji Fortum może kontaktować się z Użytkownikiem za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

7. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH  

7.1. Fortum dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było wygodne 

i bezpieczne dla Użytkowników, ponadto Fortum chroni prywatność Użytkowników 

kierując się odpowiedzialnością i rzetelnością oraz zachowując wymogi określone 

w obowiązujących przepisach prawa. 

7.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fortum.  

7.3. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, może być jednak 

niezbędne dla uzyskania dostępu do określonych Usług lub odpowiedzi na wiadomość 

albo reklamację. Niezbędne dla rejestracji Konta w Serwisie oraz korzystania 

z Serwisu jest przekazanie przez Użytkownika adresu e-mail (stanowiącego 

jednocześnie Login Użytkownika). 

mailto:pilotaz.smartliving@fortum.com
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7.4. Jeśli do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędna jest zgoda 

Użytkownika (dotyczy to w szczególności przetwarzania danych dla celów 

przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań 

marketingowych), Fortum przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie na 

podstawie wyraźnej zgody Użytkownika oraz wyłącznie w celu i w zakresie, jakie 

zostaną objęte taką zgodą. 

7.5. Fortum zapewnia ochronę danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem 

niezgodnie z przepisami prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

7.6. Bez zgody Użytkownika Fortum nie przekazuje otrzymanych od Użytkownika danych 

osobowych żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem Podmiotów Współpracujących 

z Fortum na podstawie odrębnych umów, którym Fortum powierza przetwarzanie 

danych osobowych.  

7.7. Niezależnie od danych osobowych, Fortum zbiera i wykorzystuje dane zawarte 

w plikach logów systemowych serwera. Informacje z plików logów zawierają numer 

IP (interfejsu sieciowego), nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu, 

przeglądarkę, z której Użytkownik korzysta, czas jaki spędza na stronie oraz które 

strony otwiera, korzystając z Serwisu. 

7.8. Fortum używa i zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookie 

(tzw. „ciasteczka”) do przechowywania informacji takich jak osobiste ustawienia 

Użytkownika oraz dane odnośnie do dat odwiedzin Serwisu. Pliki cookie stanowią 

dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są 

w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu.  

7.9. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 

zawartych w plikach cookie. Pliki cookie wykorzystywane są w celu: 

7.9.1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz 

optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki cookie pozwalają 

rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę 

internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

7.9.2. tworzenia statystyk co do sposobu korzystania z Serwisu w celu ulepszania 

jego struktury i zawartości; 

7.9.3. utrzymania sesji Użytkownika w Serwisie i przechowywania danych 

sesyjnych. 

7.10. Do prawidłowego używania stron tworzone są i wykorzystywane pliki sesyjne oraz 

pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu 

końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się z Serwisu lub zamknięcia 

Przeglądarki Internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu końcowym 

Użytkownika przez czas zgodny z ustawieniami w pliku. Plik stały może być usunięty 

wcześniej z przeglądarki internetowej przez Użytkownika. Korzystając ze stron 

internetowych Fortum, Użytkownik może otrzymać ciasteczka współpracujących 

podmiotów trzecich, np. Google, Facebook, podmiotów realizujących na rzecz Fortum 
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kampanie reklamowe. Dodatkowe informacje na temat tych ciasteczek można znaleźć 

na stronach wspomnianych podmiotów. 

7.11. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania Serwisu (używana 

Przeglądarka Internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie 

w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dezaktywować lub 

całkowicie wyłączyć pliki cookie w Serwisie lub na stronach reklamodawców Fortum 

w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję 

w używanych programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak 

spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji Serwisu. Prawdopodobnie 

nie będzie możliwe między innymi tworzenie i logowanie się do własnych kont. 

7.12. Zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookie można poprzez 

zmianę ustawień w Przeglądarce Internetowej (sekcja "Pomoc" przeglądarki, w razie 

wątpliwości należy skontaktować się z producentem Przeglądarki Internetowej w celu 

uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie). 

7.13. W celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu i ochrony danych 

o charakterze poufnym w nim zawartych, w tym w szczególności danych osobowych, 

Fortum stosuje odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności przed wirusami i innym 

złośliwym oprogramowaniem, a także działaniami osób trzecich polegającymi na 

nieuprawionym łamaniu zabezpieczeń. 

7.14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych Fortum stosuje 

w szczególności protokół SSL (Secure Socket Layer). Po połączeniu się z bezpieczną 

stroną internetową Użytkownik jest o tym fakcie informowany poprzez wyświetlenie 

na pasku stanu lub pasku nawigacji przeglądarki internetowej symbolu kłódki. 

Kliknięcie w symbol kłódki umożliwia obejrzenie certyfikatu autentyczności (podpis 

cyfrowy) danej strony. 

7.15. Samo zamknięcie okna Przeglądarki Internetowej nie jest równoznaczne 

z zakończeniem dokonanej operacji. Dla bezpieczeństwa zaleca się, aby Użytkownik 

po zakończonej sesji wylogował się z Serwisu poprzez kliknięcie w przycisk 

„Wyloguj”. 

 

8. ZMIANY REGULAMINU  

8.1. Aby Użytkownicy mogli w szybki i łatwy sposób zapoznać się z treścią Regulaminu, 

został on udostępniony pod adresem: https://www.fortum.pl/regulaminy  w formie 

umożliwiającej jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz 

śledzenie historii jego zmian.  

8.2. Fortum zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z zachowaniem zasad określonych 

w niniejszym rozdziale. 

8.3. Zmiany Regulaminu będą miały zastosowanie od daty ogłoszenia takich zmian, do 

wszelkich spraw uregulowanych w Regulaminie oraz do już zawartych Umów 

o Świadczenie Usług. 

https://www.fortum.pl/regulaminy
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8.4. W przypadku zmiany Regulaminu nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana na 

stronie internetowej https://www.fortum.pl/regulaminynajpóźniej w dniu wejścia w 

życie takiej zmiany, natomiast w Serwisie zamieszczone zostanie odesłanie (link) 

kierujące do zaktualizowanej wersji Regulaminu. Ponadto, na stronie internetowej 

https://www.fortum.pl/regulaminy będą opublikowane wszystkie wersje historyczne 

Regulaminu ze wskazaniem okresu obowiązywania każdej z nich.  

8.5. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z odesłaniem do nowej treści Regulaminu 

wyświetli się natychmiast po wejściu w życie zmiany Regulaminu przy najbliższej 

próbie logowania Użytkownika do Systemu, z prośbą o akceptację nowej treści 

Regulaminu przez Użytkownika. Jeśli jednak Użytkownik nie dokona takiej 

akceptacji, Fortum zablokuje automatycznie możliwość świadczenia bieżących oraz 

dalszych Usług od daty publikacji zmiany Regulaminu do czasu akceptacji zmiany 

Regulaminu przez Użytkownika.  

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 

9.1. Użytkownik w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług może 

odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 

9.2. Użytkownik podejmując decyzję o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług musi 

poinformować o tym Fortum poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia 

o odstąpieniu. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy 

o Świadczenie Usług według swojego wyboru: 

9.2.1. poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres: 

pilotaz.smartliving@fortum.com, lub 

9.2.2. poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres siedziby Fortum. 

9.3. Użytkownik do złożenia oświadczenia o odstąpieniu może wykorzystać wzór 

formularza odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 

2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 683). Wzór 

formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

9.4. Jeśli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną, Fortum 

prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy o Świadczenie Usług na adres poczty elektronicznej Użytkownika. 

9.5. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o Świadczenie Usług 

zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału 9, Umowę o Świadczenie Usług 

uważa się za niezawartą. 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. Z zastrzeżeniem rozdziału 9, Umowa o Świadczenie Usług obowiązuje od daty jej 

zawarcia do daty wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej zdarzeń: 

10.1.1. rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o Świadczenie Usług na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie; lub 

https://www.fortum.pl/regulaminy
https://www.fortum.pl/regulaminy
mailto:pilotaz.smartliving@fortum.com
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10.1.2. rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy z Zarządcą na zasadach określonych 

w Umowie z Zarządcą. 

10.2. W przypadku określonym w pkt  10.1.2, Fortum niezwłocznie po rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu Umowy z Zarządcą poinformuje o tym fakcie Użytkownika za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, zaś następnie Sensor zainstalowany uprzednio 

w Mieszkaniu Użytkownika zostanie zdemontowany, a Konto Użytkownika zostanie 

usunięte z Serwisu przez Fortum. 

10.3. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług poprzez usuniecie 

Konta, co skutkuje rozwiązaniem Umowy o Świadczenie Usług z chwilą usunięcia 

Konta.  

10.4. Jeżeli Użytkownik przestanie zamieszkiwać w Mieszkaniu (np. wskutek sprzedaży 

Mieszkania przez Użytkownika, rozwiązania umowy najmu Mieszkania zawartej 

z Użytkownikiem jako najemcą itp.), Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania Fortum oraz Zarządcy o tym fakcie na piśmie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. W takim przypadku Umowa o Świadczenie Usług wygasa 

z chwilą dostarczenia Fortum oświadczenia Użytkownika, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. Po wygaśnięciu Umowy, Fortum jest uprawniony do usunięcia 

Konta Użytkownika. 

10.5. Fortum jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług z 

zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Fortum z upływem okresu 

wypowiedzenia będzie uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika. Fortum może 

złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług: 

10.5.1. poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail 

Użytkownika podany przez Użytkownika podczas montażu Sensora 

w Mieszkaniu; 

10.5.2. poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres 

korespondencyjny Użytkownika, o ile Użytkownik uprzednio udostępnił 

Fortum taki adres. 

10.6. Wszelkie spory pomiędzy Fortum i Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 

10.7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego 

oraz innych ustaw. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu Strefa Mieszkańca Fortum Senso 

Wzór formularza odstąpienia od umowy 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 Adresat: Fortum Power and Heat Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 

ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, adres e-mail: 

pilotaz.smartliving@fortum.com 

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy 

sprzedaży następujących rzeczy(*)/umowy dostawy następujących rzeczy(*)/umowy 

o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej 

usługi(*) : ……………………………………………………………………………….. 

 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) : ………………………………………………….. 

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów) : …………………………………………………... 

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): 

…………………………………………………………………………………………... 

 Data : ………………………………………………………………………………….. 

 (*) Niepotrzebne skreślić. 

 

mailto:pilotaz.smartliving@fortum.com

