UMOWA o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Nr…. /INT/2012
zawarta w Krakowie, dnia ……..
§1
Stronami umowy są:
Operator usługi FajnyNet firma: MCG Jakub Skorek z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 31-231) przy ul.
Bociana 6, zwany w dalszej części niniejszej umowy Operatorem, reprezentowany przez: Jakuba Skorka –
Imię i Nazwisko/
Nazwa Firmy
Ulica
Nr budynku
Lokalu
Kod
Miejscowość
PESEL/NIP
Nr. Dowodu/REGON
Kontakt: tel; adres e-mail
zwany w dalszej części umowy Abonentem.
§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest korzystanie z następujących usług:
Usługa
Dostęp do sieci INTERNET
Prędkość maksymalna łącza [Mbps]
Miejsce świadczenia usług:
Ulica
Nr Budynku
Nr lokalu
Kod
Miejscowość
Operator zobowiązuje się świadczyć usługi, zgodnie z umową i na warunkach określonych w Regulaminie,
a Abonent do korzystania z usług zgodnie z umową i Regulaminem.
§3
Za usługi opisane w paragrafie poprzednim Abonent zobowiązany jest wnosić opłaty brutto:
Wyszczególnienie usług
Przed rabatem
Rabat
Po rabacie
Jednorazowa opłata aktywacyjna
Miesięczna opłata abonamentowa
Dostęp do publicznego IP
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………..
Abonent upowaŜnia Operatora do wystawiania faktur VAT droga elektroniczną, bez podpisu osoby
upowaŜnionej do odbioru faktury przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.
§4
Abonent oświadcza, Ŝe posiada prawo do dysponowania lokalem wymienionym w §2 i wyraŜa zgodę na
wykonanie w niniejszym lokalu instalacji umoŜliwiającej dostarczanie usług dostępu do sieci Internet. Abonent
zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, który został mu doręczony i oświadcza, Ŝe
zapoznał się i zgadza się z jego treścią.
§5
Umowa zostaje zawarta na czas:
nieokreślony
9 miesięcy *
12 miesięcy *
24 miesięcy *
i wchodzi w Ŝycie z dniem jej podpisania.
W przypadku gdy w w/w terminie do Operatora nie wpłynie pisemna rezygnacja Abonenta z usług, niniejsza
umowa zostaje przedłuŜona na czas nieokreślony a miesięczna opłata abonamentowa ustalona zgodnie
z obowiązującym cennikiem. * Dotyczy umów na 9, 12 i 24 miesiące.
§6
Rozwiązanie umowy następuje poprzez wysłanie pisemnej rezygnacji do MCG informującej o terminie
zakończenia korzystania z usług. Rezygnacja musi dotrzeć do Operatora najpóźniej 30 dni przed końcem okresu
rozliczeniowego, z upływem którego umowa ma być rozwiązana. Rozwiązanie umowy przez Abonenta przed
dniem wskazanym w §5, skutkuje koniecznością zwrotu Operatorowi wszystkich udzielonych mu rabatów w
czasie obowiązywania całej umowy.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§9
Wszelkie spory, których stronom nie uda się załatwić polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
miejsca świadczenia usługi.
§10
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.
Operator

Abonent

