Umowa o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet
Umowa numer ................... o dostęp do Sieci Komputerowej Operatora zawarta w Choroszczy dnia
......................... pomiędzy „BIS” JAN MAKAR z siedzibą w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego
6A/33, NIP 542-101-60-18, zwanym w treści umowy Operatorem a
Panem/Panią .................................................................................................................................
Zamieszkałym(ą) ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................ NIP: .................................................................
PESEL: ................................................................ Nr dowodu: ......................................................
Zwanym w treści umowy Abonentem, posiadającym odrębną własność/własnościowe/lokatorskie
prawo do w/w lokalu, o następującej treści:
§ 1.
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest podłączenie Abonenta do Sieci Komputerowej oraz świadczenie usług na jego rzecz.

2.

W celu realizacji przedmiotu umowy Operator wykona przyłącze kablowe do lokalu Abonenta .

3.

W chwili podpisania umowy Abonent wykupił usługę o przepustowości ..................... z abonamentem w cenie .............
miesięcznie.
§ 2.

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Abonent zapłaci Operatorowi
a.

jednorazową opłatę instalacyjną w kwocie 50 zł.

b.

miesięczny abonament w kwocie ......................... płatny z góry bez wezwania do zapłaty na konto:
50102055581111118082000042 banku PKO BP S.A
lub w biurze Operatora w Choroszczy ul. Powstania Styczniowego 6A/33 w dni robocze od 1 do 5 danego
miesiąca w godzinach od 17 do 20.
Wyżej wymienione opłaty zawierają podatek VAT 22%
§ 3.

1.
2.

Abonament płatny jest z góry w terminie do dnia 5 danego miesiąca rozliczeniowego.
Za nieterminowe opłacanie należności naliczone zostaną odsetki ustawowe. Przy wpłatach na konto bankowe Operatora
datą opłaty jest data wpływu pieniędzy na konto Operatora.

3.

Brak wpłaty w podanym terminie może spowodować blokadę WWW.
§ 4.

Abonent zobowiązuje się do:
1.

Udostępnienia pomieszczeń celem kontroli, konserwacji lub naprawy urządzeń dostępu do SK.

2.

Nie dokonywania żadnych zmian w sposobie podłączenia do SK.

3.

Podłączenie 2 komputera możliwe tylko z użyciem urządzeń zainstalowanych przez Operatora za dodatkową opłatą, bez
zmiany abonamentu.

4.

Odłączenia komputera od sieci energetycznej w czasie burzy lub trwania wyładowań atmosferycznych.

§ 5.
Operator zastrzega sobie prawo do odłączenia Abonenta od SK bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku gdy Abonent
1.

Nie uiszcza abonamentu w terminie określonym umową.

2.

Samowolnie dokona jakichkolwiek zmian w instalacji lub urządzeniach dostępu do SK.

3.

Przyłączy więcej niż jedną jednostkę komputerową, bez pisemnej zgody Operatora.

4.

Świadomie spowoduje zjawiska przeciążenia systemu, a w szczególności takie jak natłok w sieci transmisji danych lub
przepełnienie zasobów usług towarzyszących UTTD.

5.

Rozpowszechnia informacje sprzeczne z obowiązującym prawodawstwem, naruszające w jakikolwiek sposób uczucia
religijne lub normy społeczne i obyczajowe, nawołuje do zamieszek, niepokoju itp.
§ 6.

1.

Abonent zgłasza usterki telefonicznie pod nr 085 719 15 36 , oraz 502 280 975 i składa pisemnie reklamacje w biurze
Operatora przy ul. Powstania Styczniowego 6A/33 w Choroszczy.

2.

Operator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek lub rozpatrzenia reklamacji.

3.

Usługi informatyczne związane z obsługą urządzeń w lokalu abonenta nie wchodzą w zakres obowiązków operatora.
§ 7.

1.
2.

Umowa zawarta na czas nieokreślony.
Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiąca, w którym upływa okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 8.

Podłączenie do Sieci Komputerowej Operatora (Internetu) nastąpi w okresie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
§ 9.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią niniejszej umowy. Rozumiem i akceptuję jej treść oraz
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez Operatora w związku z niniejszą umową w zakresie i w
czasie obowiązywania w/w umowy (art. 23 ust. 1 i 2, art. 47 ust. 3 pkt 1 oraz art. 7 ust. 5 ustawy o ochronie danych
osobowych).
Oświadczam, że jestem płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ..................................... Jednocześnie
upoważniam „BIS” Jan Makar 16-070 Choroszcz ul. Powstania Styczniowego 6A/33, zwanym w powyższej umowie Operatorem
do wystawiania faktur VAT bez mojego podpisu w czasie trwania powyższej umowy.

W imieniu Operatora
..........................................................

Akceptuję warunki umowy
.....................................................

