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     REGULAMIN OCSSO 

 

DEFINICJE: 

 

1. Ocsso zwane również Wynajmującym – oznacza Ocsso spółka cywilna Weronika Jakubow-

ska-Seneczko, Joanna Sas-Koc 

2. Adres Ocsso –  90-009 Łódź , ul. Sienkiewicza 59, pod którym Ocsso będzie świadczyła usługi; 

3. Gabinet – oznacza pomieszczenia biurowe wyposażone w stolik i 4 krzesła, a znajdujące się  

w Lokalu Biurowym pod Adresem Ocsso,  

4. Godziny Dodatkowe –  czas, w którym klient korzysta z Pomieszczeń Biurowych poza  

Godzinami Otwarcia,  

5. Godziny Otwarcia – oznacza godziny pomiędzy 9:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego,  

z wyjątkiem sobót oraz dni, które zgodnie z polskimi przepisami prawa są dniami   

ustawowo wolnymi od pracy, 

6. Klient zwany również Najemcą – oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną albo jakikolwiek 

inny podmiot, z którym Ocsso podpisało Umowę na warunkach niniejszego Regulaminu,  

7. Lokal Biurowy zwany również Biurem – lokal będący w dyspozycji Ocsso, w którym świad-

czone są Usługi; 

8. Obsługa Korespondencji Przychodzącej – oznacza czynności wykonywane przez Ocsso  

w ramach Usługi Adresu Korespondencyjnego polegające na przyjmowaniu w imieniu Klienta 

korespondencji lub przesyłek, potwierdzaniu takiego przyjęcia doręczycielowi, 

9. Obsługa Korespondencji Wychodzącej – oznacza czynności wykonywane przez Ocsso,  

polegające na przesyłaniu zgodnie z wskazaniami Klienta Przesyłek Standardowych i Przesyłek 

Niestandardowych, 

10. Pokój Klubowy - oznacza pomieszczenie biurowe wyposażone w ławę, fotele i kanapę,  

a znajdujące się w Lokalu Biurowym pod Adresem Ocsso,  

11. Przesyłka Standardowa – oznacza przesyłkę zapakowaną w kopertę (list), 

12. Przesyłka Niestandardowa - oznacza inne przesyłki niż standardowe,  

13. Korespondencja  – oznacza przesyłki standardowe i przesyłki niestandardowe 

14. Pomieszczenia Biurowe – oznacza pomieszczenia znajdujące się w Lokalu Biurowym pod  

Adresem Ocsso a obejmujące Gabinety, Pokoje Klubowe i Sale Konferencyjne, wyposażone  

w dostęp do Internetu, telefonu oraz możliwość skorzystania z komputera, 

15. Sala Konferencyjna Mała – oznacza salę konferencyjną dla 6-8 osób, 

16. Sala Konferencyjna Duża – oznacza salę konferencyjną dla 14-20 osób, wyposażoną  

w urządzenia multimedialne umożliwiające przeprowadzenie prezentacji,  

17. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług, której niniejszy Regulamin stanowi integralny 

załącznik, 

18. Usługa Adresu Siedziby – oznacza usługę, w związku z  którą Klient będzie uprawniony  

do wskazania Adresu Ocsso jako adresu siedziby prowadzonej przez niego działalności  

gospodarczej,  

19. Usługa Adresu Korespondencyjnego – oznacza usługę, w związku z którą Klient będzie 

uprawniony do wskazywania Adresu Ocsso  jako jego adresu do korespondencji, 



 2 

20. Usługi Inne  – oznacza inne usługi niż wskazane w niniejszym Regulaminie, w tym ale nie  

wyłącznie : 

a) przygotowywanie pism w języku polskim i angielskim, 

b) tłumaczenie pism na język polski i angielski, 

c) przygotowywanie faktur, 

d) skanowanie, kserowanie, 

e) organizacja druków materiałów reklamowych, 

f) organizacja usługi cateringowej. 

21. Usługa Pakiet ASYSTENT – oznacza usługę , świadczoną w języku polskim w Godzinach 

Otwarcia, która obejmuje: 

a) Obsługę Korespondencji Przychodzącej i Obsługę Korespondencji Wychodzącej,  

b) przechowywanie dokumentów Klienta, 

c) umawianie Spotkań Biznesowych, 

d) Rezerwacje Zlecane przez Klienta, np. rezerwacje w restauracjach, 

e) Przygotowywanie i Organizacja podróży Klienta, w tym rezerwacja biletów, hoteli itp., 

f) Obsługę Sekretarską, w tym przede wszystkim obsługę połączeń telefonicznych wraz  

z przekazywaniem wiadomości, skanowanie, faksowanie, niszczenie dokumentów, 

przygotowywanie napojów dla Klienta i jego gości, 

g) Usługi Dodatkowe  uzgodnione z Klientem w umowie za dodatkową opłatą. 

22. Usługa Pakiet ASYSTENT PLUS – oznacza  usługę Pakiet Asystent  świadczoną w języku  

angielskim, 

23. Usługa Pakiet WYNAJEM 20 – oznacza oddanie do wyłącznego korzystania Klientowi  

Gabinetu lub Pokoju Klubowego na 20 godzin w miesiącu, 

24. Usługa Pakiet WYNAJEM 50 – oznacza oddanie do wyłącznego korzystania Klientowi  

Gabinetu lub Pokoju klubowego na 50 godzin w miesiącu, 

25. Usługa Pakiet WYNAJEM XX – oznacza oddanie do wyłącznego korzystania Klientowi  

Gabinetu lub Pokoju Klubowego na XX godzin w miesiącu 

26. Usługa Powiadamiania o Korespondencji Przychodzącej – oznacza informowanie Klienta  

o nadejściu Korespondencji Przychodzącej, 

27. Usługi Pakietowe – oznacza usługi  Pakiet ASYSTENT, Pakiet ASYSTENT PLUS,   

Pakiet WYNAJEM 20, Pakiet WYNAJEM 50, Pakiet WYNAJEM XX, 

28. Usługi Dodatkowe – oznacza możliwość zlecenia nietypowej usługi jednorazowej,  

nie wymienionej w Regulaminie, a które Ocsso może przyjąć do realizacji za dodatkową  

opłatą.  

 

§ 1 USŁUGI 

 

1. W trakcie trwania Umowy Ocsso będzie świadczył na rzecz Klienta jedną  

lub więcej ze wskazanych w niniejszym paragrafie Usług, według wyboru Klienta.  

Klient wskaże w Umowie, które z Usług wybiera. 

2. Wszelkie Usługi świadczone są w Godzinach Otwarcia, chyba że Klient zamówi wykonanie 

usługi w Godzinach Dodatkowych. 
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3. Klient może skorzystać z  Usług Dodatkowych. W takim przypadku Strony ustalą rodzaj takiej 

usługi oraz wynagrodzenie Ocsso z tytułu jej wykonania.  

4. Za wszelkie Usługi Klient zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie określone w Cenniku   

Ocsso stanowiącym załącznik do Umowy 

5. Rezygnacja z jednej lub kilku Usług wybranych przez Klienta może nastąpić  w drodze  

pisemnego aneksu do Umowy. Klient może ograniczyć zakres świadczonych na jego rzecz 

usług w drodze wypowiedzenia świadczenia danego rodzaju usługi w trybie § 5 ustęp 2  

niniejszego Regulaminu. 

6. Ocsso oferuje następujące Usługi na warunkach wskazanych poniżej: 

 

1. Usługa ADRES SIEDZIBY  

1.1. Ocsso  wyraża zgodę i upoważnia niniejszym Klienta do wskazania Adresu Ocsso  podmiotom 

trzecim , w tym  właściwym organom jako adresu siedziby prowadzonej działalności  

gospodarczej. 

 

2. ADRES KORESPONDENCYJNY  

2.1.  Ocsso wyraża zgodę i upoważnia Klienta do podawania Adresu Ocsso  jako adresu  

do kierowanej do niego korespondencji. 

 

3. OBSŁUGA KORESPONDENCJI PRZYCHODZĄCEJ:  

3.1.  Ocsso zobowiązuje się odbierać oraz przechowywać korespondencję kierowaną  do Klienta 

korzystającego z usługi Adresu Korespondencyjnego. 

3.2.  W celu realizacji obsługi korespondencji przychodzącej Klient zobowiązany 

 jest  ustanowić pełnomocnictwo dla osób wskazanych przez  Ocsso w sposób wymagany 

przez Pocztę Polską bądź inną firmę świadczącą usługi dostarczania korespondencji. 

3.3.  Klient zobowiązany jest do odbioru korespondencji osobiście lub przez pisemnie  

upoważnioną osobę przynajmniej 1 raz w tygodniu w Godzinach Otwarcia. 

 

4. USŁUGA POWIADAMIANIA O KORESPONDENCJI PRZYCHODZĄCEJ 

4.1. W ramach tej usługi Ocsso zobowiązuje się informować Klienta o odebraniu korespondencji, 

wskazać nadawcę korespondencji jeśli jest on ujawniony. Informację będą  

przekazywane Klientowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w umowie z Klientem,  nie 

później niż następnego dnia po odebraniu korespondencji .  

4.1.1. Klient może upoważnić   Ocsso do otwierania korespondencji przesyłek standardowych. 

W takim przypadku Ocsso zobowiązuje się przesyłać Klientowi przesyłki standardowe, 

bądź przez ich przesłanie faksem na wskazany przez Klienta w umowie numer telefonu 

bądź  pocztą elektroniczną na wskazany w umowie adres, po uprzednim zeskanowaniu 

dokumentów. Dla usunięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się , że dokonanie przez 

Klienta wyboru usługi Powiadamiania o Korespondencji Przychodzącej w opcji , o której 
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mowa w tym punkcie jest równoznaczne z upoważnieniem Ocsso do otwierania  

przesyłek  standardowych.  

4.2. Ocsso nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek  

niedochowania przez Klienta terminów mogących wynikać z treści odebranej w imieniu  

Klienta  korespondencji, w związku z dokonanym przez Klienta wyborem sposobu obsługi  

Powiadamiania o Korespondencji Przychodzącej. 

4.3.  Zamiana adresu lub numeru telefonu, pod który korespondencja przychodząca będzie  

przekazywana przez Ocsso może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej lub w formie  

wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres Ocsso office@ocsso.pl  potwierdzonej  

następnie w terminie 14 dni na piśmie. Zmiana ta wiąże Usługodawcę począwszy od dnia  

następnego po dniu doręczenia mu pisma lub wiadomości Klientowi. 

 

5. OBSŁUGA KORESPONDENCJI WYCHODZĄCEJ 

 

5.1 Ocsso zobowiązuje się do obsługi poczty wychodzącej Klientowi, który korzysta z Usługi  

Adresu Korespondencyjnego i Usług Pakietowych. 

5.2 Ocsso zobowiązuje się przygotowywać do wysłania oraz wysyłać korespondencję Klienta  

na wskazany przez niego adres. Ocsso zobowiązuje się przygotować korespondencję  

do wysłania i wysłać korespondencję w terminie najpóźniej 1 dzień roboczy od dnia  

otrzymania Korespondencji do wysłania od Klienta. 

5.3 Ocsso będzie prowadził książkę Przesyłek Standardowych dla każdego Klienta  

oddzielnie. Przygotowanie do wysłania przesyłek Standardowych  będzie obejmowało  

zaadresowanie Przesyłek Standardowych  na adres wskazany przez Klienta, naklejenie  

znaczków pocztowych i wpisanie do książki korespondencji oraz nadanie  

ich w punkcie pocztowym.   

5.4  Przesyłki Standardowe wysyłane są przez Ocsso listem poleconym. Klient może zlecić Ocsso 

wysłanie Przesyłki Standardowej listem poleconym priorytetowym lub pocztą kurierską.  

Zlecenie takie winno być dokonane na piśmie lub wiadomością przesłaną pocztą  

elektroniczną najpóźniej w chwili przekazania korespondencji do wysłania. 

5.5 Obsługa Przesyłek Niestandardowych wykonywana będzie przez Ocsso pocztą kurierską.  

 

6. OBSŁUGA POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH 

6.1.  Ocsso zobowiązuje się do obsługi połączeń telefonicznych Klientowi, który korzysta  

z usługi Pakiet Asystent i Asystent Plus. 

  

7. USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH PAKIETU ASYSTENT I ASYSTENT PLUS NIEOKREŚLONE W 

POZOSTAŁYCH PUNKTACH 

7.1.  W ramach usługi przechowywania dokumentów Ocsso zobowiązuje się do przechowywania 

otrzymanych od Klienta dokumentów w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom 

trzecim.  

mailto:office@ocsso.pl
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7.2.  W ramach usługi zamawiania spotkań biznesowych Ocsso zobowiązuje się skontaktować   

telefonicznie pod określonym przez Klienta numerem telefonu ze wskazaną przez Klienta 

osobą i ustalić termin spotkania zgodnie ze wskazówkami Klienta. Klient zlecając umówienie 

spotkania biznesowego podaje każdorazowo imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby,  

z którą spotkanie ma być umówione oraz proponowane terminy spotkania. O umówionym 

terminie spotkania lub o braku możliwości skontaktowania się ze wskazaną osobą lub  

wyrażonej przez tą osobę odmowie spotkania się we wskazanych przez Klienta terminach 

Ocsso niezwłocznie poinformuje Klienta. 

7.3.  W ramach usługi rezerwacji zlecanych przez Klienta, Ocsso zobowiązuje się dokonać  

telefonicznej rezerwacji określonej usługi (stolika, miejsca) według wskazówek Klienta. 

Klient zlecając wykonanie rezerwacji podaje wszelkie niezbędne dane umożliwiające  

jej dokonanie. Ocsso niezwłocznie informuje Klienta o dokonanej rezerwacji bądź  

o przyczynach uniemożliwiających jej dokonanie. 

7.4.  W ramach usługi przygotowania i organizacji podróży Klienta, Ocsso zobowiązuje się do  

rezerwacji biletów i hoteli według wskazań Klienta. Klient zlecając wykonanie tej usługi 

udziela wszelkich niezbędnych informacji niezbędnych do realizacji usługi.  

7.5.  Ocsso niezwłocznie informuje Klienta o dokonanych rezerwacjach bądź o przyczynach  

uniemożliwiających wykonanie usługi. 

7.6.  W ramach obsługi sekretarskiej, Ocsso zobowiązuje się do obsługi połączeń telefonicznych 

wraz z przekazywaniem wiadomości, do skanowania, faksowania, niszczenia dokumentów, 

przygotowywania napojów dla Klienta i jego gości. 

7.7.  Zakres usług dodatkowych i opłata za ich świadczenie są określone w Umowie.  

 

8. UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH  

8.1.  Ocsso  będzie oddawać Klientom do wyłącznego korzystania Pomieszczenia Biurowe.  

8.2. Klient może zdecydować, że będzie korzystał z Pomieszczeń Biurowych również  

w ramach Usług: Pakietu Wynajem 20, Pakietu Wynajem 50 lub Pakietu Wynajem XX.  

8.3. Ocsso będzie udostępniał Klientom Pomieszczenia Biurowe po uprzednim potwierdzeniu 

przez Ocsso możliwości takiej rezerwacji. 

8.4. Klienci, którzy korzystają z usług Ocsso w ramach Umowy są uprawnieni do  

rezerwacji i potwierdzania rezerwacji Pomieszczeń Biurowych w formie elektronicznej  

bezpośrednio na stronie internetowej Ocsso, drogą mailową lub telefonicznie.  

8.5.  Pozostali Klienci zobowiązani są do zgłaszania rezerwacji w drodze Zamówienia,  Zamówienie 

takie może  zostać przesłane na Adres Ocsso, mailem lub faksem. Rezerwacja będzie dokona-

na  z chwilą jej potwierdzenia przez Ocsso po przekazaniu w drodze maila lub faksu w terminie 

do godziny 17:00 w dniu jej złożenia. Brak potwierdzenia  rezerwacji przez Ocsso w tym termi-

nie oznaczać będzie , że rezerwacja nie została potwierdzona.   

8.6. W przypadku, gdy w terminie wskazanym w rezerwacji wszystkie pomieszczenia  

biurowe są zarezerwowane Ocsso poinformuje o tym fakcie Klienta, proponując inne zbliżone 

terminy.  

8.7. Ocsso zobowiązany jest w pierwszej kolejności potwierdzać rezerwacje Klientów korzystają-

cych z Usług Pakietowych. 
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8.8. Klient ma prawo wycofania się z rezerwacji bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych, o ile 

wycofa rezerwację: 

1/  w terminie 5 i więcej dni roboczych przed terminem rezerwacji w przypadku Sali  

konferencyjnej dużej i Sali konferencyjnej małej; 

2/ w terminie 2 i więcej dni roboczych przed terminem rezerwacji w przypadku  

Gabinetów i Pokojów klubowych. 

8.9. W przypadku wycofania rezerwacji  1 dzień przed terminem rezerwacji, Klient zobowiązany 

jest do zapłaty 50% ceny usługi (w przypadku zamówień jednorazowych) lub  

w przypadku Klientów korzystających z Usług Pakietowych rozliczenia niewykorzystanych  

zarezerwowanych godzin w wysokości 50% zarezerwowanego czasu. 

8.10. Rezygnacja z rezerwacji przypadającej na dzień rezerwacji skutkuje obowiązkiem  

zapłaty 100% ceny usługi (w przypadku zamówień jednorazowych) lub w przypadku Klientów 

korzystających z Usług Pakietowych rozliczenia niewykorzystanych zarezerwowanych godzin 

w wysokości 100%  zarezerwowanego czasu.  

8.11. W uzasadnionych przypadkach Ocsso ma prawo do odstąpienia od roszczeń z tytułu rezygna-

cji Klienta z zarezerwowanego terminu. 

8.12. Klient zobowiązany jest do zwolnienia udostępnionego Pomieszczenia Biurowego nie później 

niż o godzinie ustalonej w rezerwacji. 

8.13. Na wniosek Klienta Ocsso może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu udostępnienia  

Pomieszczenia Biurowego. W tym przypadku Klient będzie obciążany zgodnie z cennikiem  

za każde rozpoczęte ½ godziny 

8.14. Dla Klientów korzystających z Usług Pakietowych istnieje możliwość ustalenia  

stałych terminów udostępnienia Pomieszczeń Biurowych (dni tygodnia i godziny) oraz kon-

kretnego Pomieszczenia Biurowego.  

8.15. Klient, który nie wykorzysta godzin z Usług: Pakiet Wynajem 20, Pakiet Wynajem 50  

lub Pakiet Wynajem XX w danym miesiącu, ma prawo do wykorzystania ich do końca  

następnego miesiąca obowiązywania umowy.  

9. KORZYSTANIE Z INTERNETU 

9.1.  Pomieszczenia posiadają nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu. Hasło do wi-fi 

udostępniane jest w biurze Ocsso. 

9.2. Wykorzystywanie łącza do pobierania i/lub materiałów niezgodnych z prawem lud nadmierne 

obciążanie łącza przez ściąganie dużych plików w celach rozrywkowych (np. filmów) jest za-

bronione i może spowodować zaprzestanie świadczenia usług w trybie natychmiastowym. 

9.3. Ocsso nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek nieprawidłowego działania łą-

cza internetowego. 

9.4. Klienta nie będzie odstępował hasła do wi-fi osobom trzecim.  

 

§ 2 PŁATNOŚCI 
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1. Z tytułu świadczenia usług przez Ocsso na rzecz Klientów pobierane będzie wynagrodzenie 

zgodnie z cennikiem biura Ocsso.  Oprócz wynagrodzenia Ocsso będzie uprawnione do żą-

dania zwrotu kosztów poniesionych przy wykonaniu umowy.  

2. W przypadku Klientów , z którymi Ocsso ma podpisaną Umowę wynagrodzenie należne Ocsso 

płatne będzie każdego miesiąca z góry, do 5 dnia każdego miesiąca, na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Usługodawcę i przesyłanych na adres wskazany przez Klienta. 

3. W przypadku usług Ocsso świadczonych na rzecz innych Klientów niż wskazani w punkcie 2  

płatności będą dokonywane gotówką w kasie Ocsso. Strony mogą ustalić inny sposób  

i termin płatności. 

4. Za Inne Usługi, z których Klient skorzystał w miesiącu poprzednim Ocsso obciąży Klienta 

zgodnie z cennikiem, fakturą za ten miesiąc płatną w terminie do 5 dnia nowego miesiąca. 

Na żądanie Klienta Ocsso udokumentuje wysokość poniesionych kosztów. 

5. Płatność winna nastąpić na rachunek bankowy Ocsso wskazany w fakturze.  

Datą dokonania płatności jest data uznania rachunku bankowego Ocsso. 

6. Klient upoważnia Ocsso do wystawienia faktury bez jego podpisu. 

7. Ocsso zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług określonych w Umowie 

 jeżeli Klient zalega z płatnością z tytułu zawartej umowy, za okres dłuższy niż 1 miesiąc. 

 

 

§ 3 OBOWIĄZKI KLIENTA 

1. Klient zobowiązany jest wskazać nazwiska maksymalnie 3 osób, które będą upoważnione do 

kontaktowania się z Ocsso w związku z wykonywaniem Umowy.  

2. Klient zobowiązany jest wykorzystywać udostępnione pomieszczenia biurowe zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

3. Klient nie jest uprawniony do instalowania wyposażenia lub urządzeń w  Lokalu Biurowym    

bez uzyskania uprzedniej zgody Ocsso. 

4. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody w wyposażeniu Lokalu Biurowego wyrządzone 

przez siebie, swoich pracowników i odwiedzających. 

5. Klient ponosi odpowiedzialność za treści wysyłane z lokalu biurowego drogą elektroniczną lub 

w inny podobny sposób. 

6. Klient nie będzie powodował jakiegokolwiek hałasu słyszalnego poza teren biura, niepokoju 

ani wytwarzał zapachów, które mogłyby przeszkadzać pozostałym najemcom, ich pracowni-

kom, przedstawicielom, klientom lub gościom. 

7. Klient nie będzie składował ani nie zezwoli na składowanie na terenie biura jakichkolwiek od-

padów, jak również nie podejmie, ani nie zezwoli na podjęcie jakichkolwiek działań mających 

zakłócić spokój któregokolwiek z pozostałych klientów/najemców. 

8. Na terenie całego biura obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i innych używek 

oraz palenia tytoniu. 
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§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Ocsso 

1. Z tytułu wykonywania Umowy Ocsso będzie ponosiło odpowiedzialność odszkodowawczą  

na ogólnych zasadach prawa.  

2. W przypadku gdyby zdarzenie powodujące szkodę wynikało z błędów w przekazie wskazówek 

i informacji udzielanych przez Klienta a  wywołanych nieprawidłowym funkcjonowaniem sieci 

internetowej, telefonicznej lub poczty, odpowiedzialność  Ocsso zostanie wyłączona lub 

ograniczona , chyba że takie nieprawidłowe działanie sieci internetowej lub telefonicznej jest 

zawinione przez Ocsso. 

3. Ocsso nie będzie ponosiło odpowiedzialności za szkodę spowodowaną nieprzekazaniem  

wiadomości, korespondencji lub informacji Klientowi, do której przekazania  było  

zobowiązane, jeśli nieprzekazanie informacji spowodowane zostało niemożnością  

skontaktowania się z Klientem  w uzgodniony z Nim Umową sposób. 

4. Ocsso będzie uprawnione do zniszczenia korespondencji lub dokumentów Klienta nie  

odebranych przez niego z siedziby Ocsso w terminie 6 miesięcy od rozwiązania Umowy.   

 

§ 5 WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Ocsso może świadczyć usługi na rzecz Klientów na podstawie Umowy zawartej na czas okre-

ślony lub nieokreślony. 

2. Strony mogą wypowiedzieć Umowę zawartą na czas nieokreślony za miesięcznym terminem 

wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego na-

stępującego po miesiącu, w którym złożone zostało wypowiedzenie.  

3. Ocsso uprawnione jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, 

gdy: 

3.1. Klient zalega z zapłatą, za co najmniej jeden okres płatności i mimo udzielenia mu 

dodatkowego 14 dniowego terminu nie uregulował należności;  

3.2. Klient narusza istotne postanowienia Umowy i mimo wezwania do ich zaprzesta-

nia - nie zaprzestał naruszeń. 

4. W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po 

stronie Klienta, Ocsso ma prawo żądać zapłaty kary umownej  w wysokości wynagrodzenia 

należnego Ocsso za  ostatni pełny miesiąc poprzedzający rozwiązanie Umowy, zaś  

w przypadku umowy zawartej na czas określony za cały okres pozostały do końca jej trwania. 

5. Klient uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku gdy Ocsso narusza postanowienia Umowy i mimo wezwania do zaprzestania na-

ruszeń nie zaprzestaje. 

6. Z chwilą rozwiązania Umowy Klient zobowiązany jest zawiadomić właściwe organy oraz 

wszystkich swoich kontrahentów o zmianie adresu prowadzonej działalności gospodarczej 

oraz o zmianie numeru telefonu.  

7. Wypowiedzenie Umowy lub jej rozwiązanie oznacza , że z datą ustania Umowy przestają wią-

zać Strony postanowienia niniejszego Regulaminu. Z tym też dniem wygasa upoważnienie 

Ocsso do odbierania w imieniu Klienta korespondencji, która będzie zwracana do adresata.  
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§6 

Ocsso zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego regulaminu, jak również do 

ustanawiania dodatkowych regulaminów. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie 

www.ocsso.pl oraz w recepcji Biura. 

 

OCSSO         KLIENT 

________________       ________________ 

http://www.ocsso.pl/

