






telekomunikacyjnych (zawartej w okresie trwania praktyki tj. od dnia 1 stycznia 
2015r. do 22 sierpnia 2016r.) nieobjętych dotychczasową umową zawartą za 
pomocą środka porozumiewania się na odległość w postaci telefonu 

• rekompensaty finansowej w postaci zwrotu kwoty 20,00 zł brutto na numer
konta bankowego wskazanego przez konsumenta w odpowiedzi na ww.
informację,

bądź alternatywnie, wg. wyboru konsumenta dokonanego w terminie miesiąca od daty 
otrzymania ww. informacji wystosowanej przez Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni 

• kuponu o wartości 20,00 zł brutto uprawniającego do obniżenia opłaty
abonamentowej za nowo nabyte usługi (nabyte w terminie 3 miesięcy od
dnia złożenia oświadczenia o wyborze tej postaci rekompensaty) o kwotę
10,00 zł w dwóch pierwszych okresach rozliczeniowych realizacji takiej
umowy, w których kwota faktury będzie wyższa od kwoty 10,00 zł,

przy czym po upływie ww. terminu miesiąca konsument, który nie poinformował Vectra 
S.A. z siedzibą w Gdyni o swojej decyzji otrzyma kwotę 20,00 zł brutto przekazem 
pocztowym na ostatni znany Spółce adres zamieszkania. 

a, za datę, ustalającą moment ustania stosunku prawnego między konsumentem 
a Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni uznaje się dzień przypadający na dwa tygodnie przed 
ustaloną datą wysyłki ww. informacji o której mowa w pkt 1, 3 i 5 powyżej do 
konsumentów. 

nakłada się na Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni obowiązek wykonania tego zobowiązania 
w terminie 5 miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji. 

li. Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 798 i 650) oraz art. 33 ust. 6 tej ustawy, po
przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy
konsumentów

- w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów -

nakłada się na Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni obowiązek 

1. opublikowania w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia niniejszej decyzji, na
koszt Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni, na jej stronie internetowej, która na dzień
wydania niniejszej decyzji mieści się pod adresem www.vectra.pl oświadczenia
o następującej treści:

„ W związku z decyzją zobowiązującą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
wydaną w dniu .... stycznia 2019 r. nr RBG-.... .12019 Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni 
informuje, że zobowiązała się do usunięcia trwających skutków stosowania praktyki 
polegającej na bezprawnym działaniu w postaci niepotwierdzania konsumentom, którzy sq 

już abonentami Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni, po złożeniu przez tego przedsiębiorcę 
propozycji zawarcia - za pomocą środka porozumiewania się na odległość w postaci 
telefonu - nowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nieobjętych 
dotychczasową umową, treści proponowanej umowy utrwalonej na papierze lub innym 
trwałym nośniku, przed utrwaleniem oświadczenia konsumentów o zawarciu umowy na 
papierze lub innym trwałym nośniku, co mogło naruszać dyspozycję przepisu art. 20 ust. 2 

ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017r., poz. 683 z późn. 
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zm.), i jednocześnie stanowić naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów i naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 798 i 650)."

Szczegóły wykonania powyższego zobowiązania i jego zakres określono w ww. Decyzji 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej na stronie www.vectra.pl 
pod tym adresem." 

w następujący sposób: 

czarną czcionką (kod szesnastkowy RGB #000000) ARIAL na białym tle (kod 
szesnastkowy RGB #ffffff), 

tekst powyższego oświadczenia wyjustowany, 
w górnej części strony głównej domeny vectra.pl bez możliwości zamknięcia 
informacji przez użytkownika; oświadczenie ma być widoczne przez cały czas, gdy 
użytkownik jest na stronie (oświadczenie nie może przybrać formy np. rotacyjnego 
banera czy slajdera), 
czcionka powinna odpowiadać wielkości czcionki zwyczajowo używanej na ww. 
stronie internetowej, tekst umieszczony w ramce, o rozmiarze takim, aby była ona 
w całości wypełniona oświadczeniem, o którym mowa w niniejszym punkcie, 
z uwzględnieniem marginesu 2,5 cm z każdej strony, 
fragment oświadczenia o treści „na stronie www.vectra.pl pod tym adresem" 
powinien być zamieszczony w formie hiperłącza (linku) do niniejszej decyzji 
opublikowanej w oparciu o pkt 11.2. sentencji niniejszej decyzji, 

przy czym obowiązek ten powinien być zrealizowany z zastosowaniem następujących 
zasad: 

A. w przypadku zmiany nazwy przedsiębiorcy, jego przekształcenia lub przejścia praw
i obowiązków na inny podmiot pod jakimkolwiek tytułem, powyższy obowiązek
publikacyjny powinien być zrealizowany odpowiednio przez lub za pośrednictwem
danego przedsiębiorcy lub jego następcy prawnego, ze wskazaniem nazw dawnej
i nowej,

B. w przypadku zmiany adresu strony internetowej, należy niniejsze rozstrzygnięcie
zastosować odpowiednio do strony internetowej funkcjonującej w dacie
uprawomocnienia się niniejszej decyzji,

C. w razie zmiany treści sentencji decyzji lub jej uzasadnienia przez Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub sąd powszechny, w zakresie podlegającym
obowiązkowi publikacji, należy obowiązek ten wykonać zgodnie ze zmienioną treścią
decyzji.

2. publikacji w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia niniejszej decyzji, na koszt
Vectra S.A. z siedzibą w Gdyni, na jej stronie internetowej, która na dzień wydania
niniejszej decyzji mieści się pod adresem www.vectra.pl całości niniejszej decyzji
(bez informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych informacji
prawnie chronionych, w tym danych osobowych), z zaznaczeniem, że decyzja ta
jest prawomocna, przez okres 6 miesięcy, przy czym treść decyzji powinna być
dostępna za pomocą hiperłącza (linku) widocznego w górnej części strony głównej
i każdej z podstron tego przedsiębiorcy, a tekst hiperłącza powinien wyglądać
następująco: napis „Decyzja zobowiqzujqca Prezesa UOKiK dotycząca praktyki
zawierania umów na odległość" w kolorze czerwonym, czcionką Times New Roman,
wielkości co najmniej 13 pkt,
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