SIECI KOMPUTEROWE
SYSTEMY RADIOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

P.P.H.U. MKtech Kurbiel Michał
tel. 600-25-50-75
ul. Ks. Mariana Pałęgi 23
32-091 Michałowice
m@il: biuro@mktech.com.pl

Umowa nr ............................ o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet
zawarta w dniu ........................................................ w Michałowicach pomiędzy firmą:
P.P.H.U. MKtech Kurbiel Michał
ul. Ks. Mariana Pałęgi 23
32-091 Michałowice
reprezentowaną przez : Kurbiel Michał zwaną dalej Operatorem, a:
Imię, Nazwisko:...............................................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................................................
PESEL/NIP: ....................................................................................................................................................
Numer telefonu (stacjonarny, komórkowy)......................................................................................................
Adres poczty elektronicznej:...........................................................................................................................
zwanym w dalszej części Umowy Abonentem
§1
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet ...................................,
zwanej dalej Usługą, przez Operatora na rzecz Abonenta zgodnie z §2 Regulaminu świadczenia Usługi w
zamian za wnoszenie przez niego opłaty miesięcznej w wysokości ................................. brutto.
2. Zakres obsługi serwisowej określony jest w §4 Regulaminu świadczenia Usługi.
3. Operator rozpocznie świadczenie Usługi od dnia ……...........................................................
4. Umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym (okres testowy), bez żadnych
konsekwencji dla Abonenta, przed upływem terminu określonego w §1 pkt. 3.
Okres rozliczeniowy rozpoczyna się zgodnie z datą określoną w §1 pkt.3.
5. Usługa będzie świadczona na urządzeniu końcowym o adresie IP ……...........................................................
§2
1. Regulamin Usługi świadczonej przez Operatora oraz Cennik został dołączony do niniejszej Umowy.
2. Abonent oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Cennika i przyjmuje je do
wiadomości i stosowania oraz akceptuje ich treść.
3. O zmianie Cennika i terminie jego wprowadzenia Operator pisemnie poinformuje Abonenta z wyprzedzeniem
co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Zmiana Cennika nie wymaga zmiany Umowy.
4. Brak pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń do zmian Cennika uznany będzie za jego akceptację. W przypadku
braku akceptacji zmiany Cennika Abonent ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym.
5. Abonent upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu Abonenta.
§3
1. Z tytułu Usługi świadczonej przez Operatora w zakresie korzystania z sieci komputerowej z jednoczesnym
całodobowym dostępem do sieci Internet, Abonent zobowiązuje się do wniesienia jednorazowej opłaty za
Podłączenie i Aktywację, płatnej na podstawie sporządzonej faktury po podpisaniu Protokołu Odbioru, oraz
regulowania miesięcznych Opłat abonamentowych na podstawie faktur wystawianych przez Operatora.
2. Z tytułu Podłączenia i aktywacji Usługi Abonent zapłaci Operatorowi jednorazową opłatę aktywacyjną w
wysokości ................................... (brutto).
3. Abonent zobowiązuje się uiszczać należności za Usługę na podstawie wystawionych faktur w terminie 14 dni
od daty wystawienia faktury przelewem na konto wskazane przez Operatora na fakturze. Jeżeli termin
płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy
dzień roboczy następujący po tych dniach.
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4. W przypadku braku odnotowania wpłaty za świadczone Usługi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury,
Operator ma prawo zawiesić świadczenie Usługi, po uprzednim wezwaniu do dokonania zapłaty.
5. W przypadku braku odnotowania wpłaty za świadczone Usługi mimo jej zawieszenia i wezwania do zapłaty
Abonent zgadza się na wystawienie faktury w wysokości określonej w §6p4.
§4
1. Abonentowi przysługuje prawo do czasowego zawieszenia Usługi pod następującymi warunkami:
- uregulowania przez Abonenta wszelkich zaległych zobowiązań wobec Operatora.
- pisemnego powiadomienia Operatora o swojej decyzji z wyprzedzeniem jednego miesiąca.
Ponowna aktywacja Usługi nastąpi maksymalnie w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia.
2. Abonentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Tryb, zasady rozpatrywania reklamacji oraz kary
umowne określone są w §10 Regulaminu.
3. Operator może zawiesić świadczenie Usługi, jeżeli z przyczyn niezależnych od Operatora nie ma możliwości
dalszego jej świadczenia. W tym przypadku, za okres w jakim nastąpiło zawieszenie Usługi nie będzie
naliczana Opłata abonamentowa, a za ponowną aktywację Usługi nie zostanie pobrana opłata.
4. Operator może jednostronnie rozwiązać bez okresu wypowiedzenia Umowę z Abonentem jeżeli:
- cofnięto, ograniczono lub wygasło pozwolenie na świadczenie usług przez Operatora,
- Abonent naruszy postanowienia Regulaminu lub Umowy,
- Abonent wykorzystuje Usługę w sposób mogący zagrażać istotnym interesom osób trzecich, w tym
innych abonentów Operatora lub interesom Operatora, naruszając reguły uczciwego obrotu
gospodarczego, w szczególności poprzez nieprzestrzeganie przepisów prawa,
- naruszenia prawa własności intelektualnej osób trzecich, rozpowszechnia nielegalnych materiałów, w
szczególności rasistowskich oraz pornograficznych, prób włamań do komputerów lub uzyskania
nielegalnego dostępu do danych, rozpowszechniania wirusów komputerowych, „bomb” e-mailowych, oraz
innych sposobów naruszania prawa osób trzecich,
został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania układowego lub otwarcie
likwidacji Abonenta,
innych przypadkach określonych w Regulaminie.
§5
1. Operator oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP 513-012-63-40.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na czas:
nieokreślony
12 miesięcy
24 miesiące
2. W przypadku, gdy Umowa zostaje zawarta na czas określony, po upływie czasu jej obowiązywania staje
się Umową zawartą na czas nieokreślony przy zachowaniu warunków określonych w §1 Umowy.
3. Abonent ma prawo do wypowiedzenia zawartej Umowy jeden miesiąc przed końcem okresu jej trwania
określonej w §6 pkt.1.
4. W przypadku rozwiązania z winy Abonenta Umowy zawartej na czas określony, Abonent zobowiązuje

się do zapłaty kary umownej w wysokości 500zł brutto.
§7
1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z
dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 177, poz. 1800z późniejszymi zmianami) oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1.10.2004 w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz
warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz.U.04.226.2291).
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.............................................................................
podpis Abonenta

....................................................................................
podpis Operatora
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