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Umowa o świadczenie usługi dostępu do Internetu 
nr 00x/Ix/20xx

zawarta dnia xx.xx.20xxr. w Osielsku  pomiędzy:

imię i nazwisko/Nazwa firmy: …........................
ulica: ….........................................
kod pocztowy: …..........................
miejscowość: …............................

Miejsce instalacji:
(wypełnić jeżeli inne niż w/w)
ulica: ….........................................
kod pocztowy: …..........................
miejscowość: …............................

Pesel/NIP: ….......................................
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 Definicje

• Abonent - podmiot, który zawarł umowę o świadczenie Usługi Dostępu do Internetu,
• Cennik - Cennik usługi Dostępu do Internetu,
• Dostawca - podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie Usługi Dostępu do 

Internetu i dostarcza tę usługę na rzecz abonenta,
• Umowa -  umowa o świadczenie usługi dostępu do internetu zawarta pomiędzy 

dostawcą (Install Project) a abonentem,
• Lokal - określenie w umowie miejsca świadczenia Usługi Dostępu do Internetu,
• Okres Rozliczeniowy - okres 1 pełnego miesiąca kalendarzowego, od godziny 0:00 

pierwszego dnia danego miesiąca, do godziny 24:00 ostatniego dnia danego miesiąca 
kalendarzowego. W przypadku świadczenia usługi w niepełnym Okresie 
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Rozliczeniowym, opłatę za dany miesiąc ustala się jako wartość 1/30 Opłaty 
Abonementowej,

• Opłata Abonamentowa - opłata ponoszona przez abonenta na rzecz dostawcy za 1 
Okres Rozliczeniowy za Usługę Stałego Dostępu do Internetu przez okres trwania 
umowy,

• Regulamin - Regulamin korzystania z usługi Dostępu do Internetu świadczonej przez 
Install Project,

• Sieć - wszystkie urządzenia i łącza aktywne i pasywne, tworzące infrastrukturę 
techniczną Install Project do przesyłania informacji cyfrowych oraz danych na 
odległość,

• Skuteczne Zgłoszenie Reklamacyjne - Zgłoszenie nieprawidłowości działania 
usługi, poprzez wiadomość tekstową SMS na numer tel. 504-147-428 lub mailowo na 
adres utrzymanie@installproject.pl,

• Usługa Stałego Dostępu do Internetu - usługa stałego dostępu do sieci Internet 
świadczona w lokalu abonenta,

• Użytkownik - Abonent lub inny podmiot uprawniony do korzystania przez Abonenta 
z Usługi Dostępu do Internetu w Lokalu określonym w umowie,

• Wartość Minimalna Usługi Stałego Dostępu do Internetu  - 70% wartości 
nominalnych danej usługi w danej taryfie zgodnie z § 2 umowy,

• Zamawiający - podmiot który złożył zamówienie na Usługę Dostępu do Internetu.

§ 2 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie Usługi Dostępu do Internetu przez Dostawcę 
na rzecz Abonenta.

2. Abonent zobowiązuje się do uiszczania w każdym okresie rozliczeniowym w czasie 
trwania umowy opłaty abonamentowej o wysokości zgodnej z § 5 pkt.2 umowy.

3. Usługa będzie świadczona w taryfie:…………  Przepustowość łącza w tej taryfie to:
…………….. Mb/s download,
……………...Mb/s upload.
Są to wartości nominalne dla łącza. Prędkość usługi nie powinna spadać poniżej 
wartości minimalnych.

4. Usługa będzie dostarczona przez Dostawcę do Lokalu określonego w niniejszej 
umowie. Abonentowi nie przysługuje prawo korzystania z Usługi poza Lokalem, a w 
szczególności udostępniać lub odsprzedawać usługę poza Lokal. W takim przypadku 
Dostawca ma prawo do rozwiązania umowy z Abonentem w trybie natychmiastowym
z winy Abonenta.

5. Abonentowi zostało przekazane w użytkowanie na czas świadczenia usługi:
• ONT s/n............................................................................. .
• Router WiFi s/n................................................................. .

6. Abonent jest zobowiązany do dbania o przekazane jemu urządzenia. W przypadku 
zniszczenia w wyniku np. przepięcia na skutek wyładowania atmosferycznego lub 
inne lub dewastacji, będzie on zobowiązany do uiszczenia opłaty. Opłata za 
zniszczone urządzenia wynoszą po 350zł brutto za każde urządzenie.
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§ 3 Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu łącza lub jego awarii, 
użytkownik zobowiązany jest o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Dostawcę 
telefonicznie, w postaci krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) numer tel. 504-147-428
lub mailowo na adres utrzymanie@installproject.pl. Tylko takie zgłoszenia będą 
traktowane jako skuteczne zgłoszenia reklamacyjne. Od momentu skutecznego 
zgłoszenia rozpocznie się bieg czasu zgłoszenia.

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.

3. Dostawca nie odpowiada również za awarie i za sposób, czas oraz koszt ich usunięcia 
w przypadku stwierdzenia problemu w prawidłowym działaniu urządzeń, których 
właścicielem nie jest Dostawca a znajdują się w Lokalu.

4. Użytkownik zobowiązany jest :
• umożliwić służbom technicznym Install Project lub jej upoważnionemu 

przedstawicielowi dostęp do urządzeń w lokalu w ustalonym czasie, nie dłuższym
niż 7 dni roboczych od momentu poinformowania o takiej potrzebie,

• w przypadku podejrzenia naruszenia regulaminu poprzez udostępnienie Internetu 
poza Lokal, który znajduje się w Umowie, Abonent w celu weryfikacji w/w faktu 
zobowiązany jest niezwłocznie umożliwić służbom technicznym dostęp do 
Urządzeń,

• powiadomić Install Project o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu usługi, 
usterkach lub uszkodzeniach.

5. Informacje o procedurach wprowadzonych przez Dostawcę  usług w celu pomiaru i 
organizacji ruchu w sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności 
łącza, wraz z informacją o ich wpływie na jakość świadczonych usług oraz o 
działaniach, jakie Dostawca usług jest uprawniony podejmować w związku z 
przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług, są określone w
Regulaminie korzystania z usług dostępu do Internetu świadczonej przez firmę Install 
Project §15.

6. Zasady, tryb i termin składania oraz rozpatrywania reklamacji są określone w 
Regulaminie korzystania z usług dostępu do Internetu świadczonej przez firmę Install 
Project §17 - §20.

§ 4 Odpowiedzialność

1. Za każdą dobę przerwy w świadczeniu Usługi Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 
miesięcznej opłaty abonamentowej, jeżeli przerwa nie nastąpiła z winy Użytkownika i
trwała dłużej niż 4 godziny w ciągu doby oraz została skutecznie zgłoszona 
reklamacja do Install Project. Zwrot będzie realizowany poprzez pomniejszenie 
kolejnej opłaty abonamentowej o przysługującą wysokość zwrotu. Jeżeli 
przedmiotowy okres rozliczeniowy, w który wystąpiła awaria, a za który to okres 
Abonent ubiega się o zwrot części miesięcznej opłaty, jest ostatnim miesiącem 
obowiązywania umowy, wówczas przedmiotowa kwota w wyznaczonej wysokości 
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zostanie przelana na wskazany przez Abonenta numer konta bankowego, w terminie 7
dni roboczych od momentu przekazania Dostawcy numeru konta przez Abonenta, pod
warunkiem, iż Abonent nie posiada żadnych zaległości wobec Dostawcy.

2. Jeżeli przerwa w świadczeniu Usługi nastąpiła z winy Użytkownika, zobowiązuje się 
Abonenta do pokrycia kosztów związanych z przywróceniem świadczenia Usługi 
przez Install Project.

3. Install Project nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w 
świadczeniu Usługi.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu łącza, polegającym w 
szczególności na dostawie usługi poniżej Parametrów Minimalnych o których mowa 
w § 2 umowy, oraz po skutecznym zgłoszeniu reklamacji, Abonentowi przysługuje 
zwrot 1/60 miesięcznej opłaty abonamentowej jeżeli nieprawidłowość nie nastąpiła z 
winy Użytkownika i trwała dłużej niż 8 godziny w ciągu doby oraz została skutecznie 
zgłoszona reklamacja do Install Project. Zwrot będzie realizowany poprzez 
pomniejszenie kolejnej opłaty abonamentowej o przysługującą wysokość zwrotu. 
Jeżeli przedmiotowy okres rozliczeniowy, w który wystąpiła nieprawidłowość 
działania łącza, a za który to okresie Abonent ubiega się o zwrot części miesięcznej 
opłaty, jest ostatnim miesiącem obowiązywania umowy, wówczas przedmiotowa 
kwota w wyznaczonej wysokości zostanie przelana na wskazany przez Abonenta 
numer konta bankowego, w terminie 7 dni roboczych od momentu przekazania 
Dostawcy numeru konta przez Abonenta, pod warunkiem, iż Abonent nie posiada 
żadnych zaległości wobec Dostawcy.

§ 5 Płatności

1. 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. 

2. Abonentowi została przyznana ulga w wysokości 80zł netto w opłacie 
abonamentowej.

3. Wysokość abonamentu po uwzględnieniu ulgi, wynosi …........zł netto + VAT płatne 
co miesiąc. 

4. Jednorazowa opłata za wykonanie przyłącza sieciowego to koszt …....... zł netto + 
VAT. 

5. Płatności należy dokonywać na konto Dostawcy widniejące na fakturze. 
6. 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.
7. Opłata za usługę powinna zostać wniesiona w terminie do 14 dnia miesiąca, którego 

dotyczy. 
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu na konto bankowe Install Project lub w 

kasie. 
9. Install Project zastrzega sobie prawo do odłączenia po 30 dniach Abonenta, który nie 

ureguluje w terminie opłaty abonamentowej, bądź instalacyjnej. Za ponowne 
przyłączenie zostanie pobrana opłata w wysokości 50zł netto.

10. Sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług 
serwisowych jest określony w Regulaminie korzystania z usług dostępu do Internetu 
świadczonej przez firmę Install Project §2.
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§ 6 Czas trwania umowy

1. Umowa zawarta jest na okres  24 miesięcy. Jeżeli po upływie tego okresu strony nie 
przedłużą umowy, to umowa automatycznie przekształca się na umowę bezterminową,
z miesięcznym okresem wypowiedzenie skutkującym na koniec miesiąca. 

2. Ostatnim dniem obowiązywania umowy jest …............. .
3. Przyłączenie do Sieci oraz rozpoczęcie świadczenia Usługi Dostępu do Internetu 

następuje w dniu podpisania umowy. Abonent zaświadcza o przyłączeniu jego Lokalu 
do Sieci oraz potwierdza uruchomienie Usługi.

4. Abonent w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, ma prawo do rozwiązania 
umowy, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

5. 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. 

6. W przypadku rozwiązania umowy Abonent zobowiązany jest do zwrotu wszystkich 
zainstalowanych urządzeń w Lokalu a które są własnością Dostawcy. Abonent winien 
dokonać zwrotu tych urządzeń na własny koszt, osobiście do biura obsługi klienta, 
mieszczącego się w Osielsku przy ul. Kwiatowej 4 lub kurierem na ten sam adres. 
Zwracane urządzenia muszą być sprawne i nie zniszczone. Lista przedmiotowych 
urządzeń wyszczególniona jest w § 2 pkt5 umowy. Jeżeli w w/w paragrafie nie zostały
wskazane żadne urządzenia, oznacza to, iż abonent korzysta z własnych urządzeń.
 

§ 7 Rozwiązanie umowy

1. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o 
zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą 
przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania 
umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem 
terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi 
przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia 
zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku 
rozwiązania przez konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba 
że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe. 

2. Abonent na pisemny wniosek, ma prawo do rozwiązania umowy przed terminem o 
którym mowa  w § 6 pkt. 2. umowy bez dodatkowych opłat tylko w uzasadnionych i 
udokumentowanych przypadkach po uprzedniej akceptacji wniosku przez Dostawcę.

3. Dostawca ma prawo do rozwiązania umowy tylko w przypadku gdy zanikną warunki 
techniczne na utrzymanie przyłącza sieciowego, za które Dostawca nie może 
odpowiadać oraz nie ma na nie wpływu. W takim przypadku umowa zostanie 
rozwiązana w trybie natychmiastowym bez ponoszenia  kosztów ze strony Dostawcy.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.
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§ 8 Zmiana taryfy

1.   Abonentowi przysługuje prawo do bezpłatnej zmiany taryfy na wyższą od posiadanej
1 raz co 6 okresów rozliczeniowych, za każdą następną zmianę w danym okresie  
będzie pobierana stała opłata w wysokości 62zł brutto za każdą zmianę. Zmiana taryfy
wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy. 

2. Abonentowi nie przysługuje prawo do zmiany taryfy na niższą od posiadanej w czasie 
trwania umowy.

3. Abonent nie ma możliwości skrócenia okresu o którym mowa w § 6 pkt. 2. w czasie 
trwania umowy.

§ 9 Informacja o zagrożeniach

  Sposób przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze 
świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych 
osobowych, są określone w Regulaminie korzystania z usług dostępu do Internetu 
świadczonej przez firmę Install Project §22.

§ 10 Rozwiązywanie sporów

1. Informacje o postępowaniach w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich, są określone w Regulaminie korzystania z usług dostępu do Internetu 
świadczonej przez firmę Install Project §21.

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji przedmiotowej umowy a dla których nie dadzą 
rozstrzygnięcia rozwiązania polubowne, będą rozpatrywane przez Sądy w Polsce 
właściwe dla miejsca zamieszkania Abonenta. 

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron. 

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