
Grajewo, <#AKTUALNADATA> 

USŁUGODAWCA 

 

<#FIRMANAZWA> 

<#FIRMAADRES> 

NIP <#FIRMANIP> REGON <#FIRMAREGON> 

TEL. <#FIRMATELEFON> 

<#BANK> 

<#RACHUNEK> 

USŁUGOBIORCA 

 

<#NAZWA> 

<#ADRES> 

Nr dowodu <#NRDOWODU> 

PESEL <#PESEL> 

NIP <#NIP> 

TEL. <#TELEFONY> 

 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU NR 

<#NUMERUMOWY> 
 

Umowa zawarta w dniu <#DATAPOCZATKU> pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą do 

dnia <#DATAKONCA> 

Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 8480 

Strony niniejszej Umowy zwane są również Stronami lub osobno Stroną. 

 

§ 1 

 

1. Usługodawca zobowiązuje się udostępnić Usługobiorcy usługę szerokopasmowego, radiowego 

dostępu do Internetu z dynamicznym przydziałem pasma. 

2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości <#ABONAMENT> słownie:  

<#ABONAMENTSLOWNIE> / miesięcznie, za łącze o maksymalnej prędkości: downloadu - 

<#PASMODOWN> / uploadu - <#PASMOUP> oraz od godz. 24:00 do godzi. 9:00 za łącze o 

maksymalnej prędkości: downloadu - <#PASMODOWNNOC> / uploadu - 

<#PASMOUPNOC>    
3. Usługobiorca oświadcza, iż przysługuje mu prawo do wyżej wymienionego lokalu.   

4. Niniejsza umowa wiąże Usługobiorcę wymienionej we wstępie usługi dostępu do Internetu, 

świadczonej przez Usługodawcę na Jego rzecz, zwana dalej "usługą", od daty jej podpisania i 

obowiązuje do dnia jej wygaśnięcia lub rozwiązania. 

5. Podpisana umowa przez Usługobiorcę wygasa wraz z datą jej końca. 

6. Jeżeli Usługobiorca w ciągu trwania podpisanej umowy nie wyrazi chęci dalszej współpracy z 

Usługodawcą, nastąpi automatyczna Deaktywacja Usługobiorcy. 



7. Usługobiorcę obowiązuje 30- dniowy okres przedwczesnego rozwiązania umowy, o czym 

niezwłocznie zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę. 

8. Efektem przedwczesnego rozwiązania umowy Usługobiorcy z Usługodawcą jest uiszczenie 

opłaty za zerwanie umowy, która równa jest opłacie za Aktywację Usługi, i którą ponosi 

Usługobiorca.  Opłata ta naliczana jest w momencie rozwiązania umowy przed upływem 

właściwego okresu wygaśnięcia umowy. 

9. Aktywacja usługi następuje tuż po: 

 

 - podpisaniu niniejszej Umowy  

 - uiszczeniu przez Usługobiorcę opłaty jednorazowej wynikającej z Cennika /Aktywacja 

usługi/. 

 

10. Usługa jest świadczona wyłącznie w oparciu o radiową sieć dostępową Usługodawcy. 

11. Monter-serwisant na realizację zgłoszonej przez Usługobiorcę awarii w działaniu Internetu 

ma czas do 7 dni. 

 

§ 2 

 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z usługi 

świadczonej przez Usługodawcę, w ramach, której Usługobiorca otrzymuje usługi określone w 

opcji wybranej przez siebie. 

2. W ramach zawartej Umowy Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

 

 - treści przekazywane podczas korzystania z usługi; 

- zabezpieczenie danych i oprogramowania komputera Usługobiorcy przed ingerencją 

innych osób; 

- szkody poniesione przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z usługi lub 

niemożliwością korzystania z usługi z przyczyn nieleżących po Stronie Usługodawcy; 

- następstwa oraz szkody powstałe na skutek zawieszenia lub ograniczenia usługi z 

przyczyn nieleżących po Stronie Usługodawcy jak również awarii sprzętu 

telekomunikacyjnego lub łączy telekomunikacyjnych krajowych i międzynarodowych. 

 

§ 3 

 

1. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy 

faktur. 

2. Miesięczne opłaty abonamentowe oraz opłaty aktywacyjne są płatne z góry. 

3. Jeżeli usługa będzie świadczona przez niepełny pierwszy miesiąc kalendarzowy, miesięczną 

opłatę abonamentową ustala się w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy 

dzień świadczenia usługi. 

4. Opłaty abonamentowe dokonywane przez Usługobiorcę płatne są do 15 dnia każdego miesiąca 

/miesiąc rozliczeniowy/. 

5. Jeżeli na koncie Usługobiorcy uwidoczni się dwumiesięczna zaległość w opłatach za 

abonament, dostęp do Internetu zostanie automatycznie ograniczony do czasu uregulowania 

zaległości. 

6. Usługobiorca posiada możliwość zawieszenia usługi dostępu do Internetu nie krócej niż jeden 

miesiąc i nie dłużej niż trzy miesiące. Po upływie trzymiesięcznego okresu Deaktywacji i nie 



stawienie się Usługobiorcy /celem wznowienia usługi dostępu do Internetu/, ponowna aktywacja 

nastąpi automatycznie. 

7. Efektem zawieszenia przez Usługobiorcę usługi dostępu do Internetu jest automatyczne 

przedłużenie czasu trwania umowy o okres Deaktywacyjny. 

8. Za ponowne rozpoczęcie świadczenia przez Usługobiorcę usługi, Usługodawca pobiera 

odrębną opłatę w wysokości 30zł. 

 

§ 4 

 

1. Urządzenia zainstalowane w lokalu Usługobiorcy są własnością Usługobiorcy. 

2. Usługobiorca po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy nie jest zobowiązany do zwrotu tych 

urządzeń.  

 

§ 5 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004r. (Dz. U nr 171 poz. 1800 z  

2004r.), a także "Regulaminu korzystania z usługi dostępu do Internetu świadczonej przez 

Usługodawcę. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej w 

postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 6 

 

1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu 

dla miejsca zawarcia Umowy Sądowi Powszechnemu. 

 

§ 7 

 

1. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Usługodawcę 

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, dla celów wykonania niniejszej 

Umowy. 

2. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

Usługodawca jest administratorem danych osobowych zbieranych w celu świadczenia usług 

telekomunikacyjnych.  

3. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

§ 8 

 

1. Usługobiorca upoważnia Firmę <#FIRMANAZWA>, numer identyfikacji NIP 

<#FIRMANIP> do wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej z możliwością pobrania 

ich pod adresem <#FIRMAWWW> 

 

Login - <#LOGIN> 

Hasło - <#HASLO> 



 

§ 9 

 

1. Integralną częścią niniejszej Umowy są załączniki: 

 

 - Karta użytkownika. 

 - Autoryzacja dostępu do iBOK. 

 - Cennik dodatkowych usług /do pobrania ze strony <#FIRMAWWW> 

 - Cennik usług dostępu do Internetu /do pobrania ze strony <#FIRMAWWW> 

 - Autoryzacja PPPoE: Login - <#LOGIN>, Hasło - <#HASLO> 

 - Klucz dostępu do router-a, (jeżeli takowy występuje) - <#LOGIN><#HASLO> 

 

§ 10 

 

1. Ja, niżej podpisany upoważniam firmę: <#FIRMANAZWA> NIP <#FIRMANIP> Adres 

siedziby firmy: <#FIRMAADRES> do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura 

Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby.  

 

§ 11 

 

1. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

                               PODPIS USŁUGODAWCY    PODPIS USŁUGOBIORCY 
                                         <#AKTUALNADATA>                                                                                              <#AKTUALNADATA>  

      

 


