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Umowa o świadczenie usługi dostępu do Internetu
nr xxx/I1/2017
zawarta dnia …..............2017r. w Osielsku pomiędzy:
imię i nazwisko: …........................
ulica: ….........................................
kod pocztowy: …..........................
miejscowość: …............................
Miejsce instalacji:

Pesel: ….......................................
mail: ….........................................
tel. +48 ….....................................
zwaną dalej: Abonentem,
a
Install Project Paweł Paruszewski,
ul. Kwiatowa 4,
86-031 Osielsko,
NIP: 554-255-12-88,
REGON: 340443122
zwanym dalej: Dostawcą.
§ 1.
Dostawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Abonenta usługi dostępu do Internetu w
taryfie: …...... . Przepustowość łącza w tej taryfie to: …..Mb/s download, …..Mb/s upload, są
to wartości maksymalne dla łącza.
§ 2.
W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu przyłącza sieciowego, dostawca
zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt, chyba że działanie takie spowodowane
jest uszkodzeniem, dewastacją lub rozstrojeniem instalacji/urządzeń po stronie abonenta, co
nie jest spowodowane przez dostawcę, w takim przypadku abonent będzie obciążony opłatą
za ich usunięcie lub zobowiąże się do ich usunięcia we własnym zakresie.
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§ 3.
Dostawca ma prawo do odstąpienia od umowy tylko w przypadku gdy zanikną warunki
techniczne na utrzymanie przyłącza sieciowego, za które dostawca nie może odpowiadać oraz
nie ma na nich wpływu. W takim przypadku umowa zostanie rozwiązana w trybie
natychmiastowym bez ponoszenia kosztów ze strony dostawcy.
§ 4.

Abonent w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, ma prawo do rezygnacji z umowy, bez
podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Jeżeli abonent nie wyrazi uwag odnośnie wykonania i funkcjonowania przyłącza sieciowego
w terminie 14 dni od podpisania umowy, przyjmuje się, że przyłącze sieciowe zaakceptował i
odebrał.
§ 5.
Abonent zobowiązany jest do płacenia abonamentu za korzystanie z sieci zgodnie z terminem
płatności widniejącej na fakturze, jednakże nie może być późniejszy niż 14 dzień bieżącego
miesiąca. Wysokość abonamentu wynosi …........zł netto + VAT płatne co miesiąc. W
przypadku zalegania przez abonenta przez 30 dni – dostawca odłączy abonenta od sieci. Za
ponowne przyłączenie zostanie pobrana opłata w wysokości 30zł netto. Płatności należy
dokonywać na konto dostawcy widniejące na fakturze.
W przypadku zalegania z opłatami przez abonenta, dłużej niż 20 dni, dostawca wysyła
Upomnienie o zaległościach za które będzie pobrana opłata w wysokości 12zł netto.
§ 6.
Umowa zawarta jest na okres …........miesięcy. Jeżeli po upływie tego okresu strony nie
przedłużą umowy, to umowa automatycznie wygasa.
§ 7.
W przypadku odstąpienia od umowy przez abonenta przed okresem o którym mowa w § 6,
Abonent będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz dostawcy opłaty za niewykorzystany okres
umowy, który jest równy ilości miesięcy na jakie została podpisana umowa, pomniejszona
przez ilość miesięcy przez które abonent korzystał z Internetu oraz opłacił wszystkie faktury,
pomnożona przez 70% wysokości abonamentu danej taryfy o której mowa w § 5.
Abonent na pisemny wniosek, ma prawo do odstąpienia od umowy przed terminem o którym
mowa w § 6 bez dodatkowych opłat tylko w uzasadnionych i udokumentowanych
przypadkach po uprzedniej akceptacji wniosku przez dostawcę.
§ 8.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2

ul. Kwiatowa 4; 86-031 Osielsko
tel. 052-551-40-71; fax. 052-3813-365 wew.25
www: www.installproject.bydgoszcz.pl
email: info@installproject.bydgoszcz.pl

§ 9.
Abonentowi przysługuje prawo do bezpłatnej zmiany taryfy na wyższą od posiadanej,1 raz
w ciągu każdego okresu rozliczeniowego, za każdą następną zmianę w danym okresie
rozliczeniowym będzie pobierana stała opłata w wysokości 30zł brutto za każdą zmianę.
Zmiana taryfy wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.
Abonent nie ma możliwości skrócenia okresu o którym mowa w § 6 w czasie trwania umowy.
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

............................................................................ ..........................................................................
Abonent
Dostawca
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