UMOWA PROMOCYJNA O ŚWIADCZENIE USŁUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ „STREFA ARTUR KOZAK”

Umowa zawarta w dniu ………………. w Częstochowie pomiędzy:
Dostawcą usług: „Strefa Artur Kozak” z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bienia 4 lok.66, NIP 573-230-36-42,
REGON 152002082, reprezentowaną przez Przedstawiciela Dostawcy usług, a Abonentem:
Imię:
PESEL:

Nazwisko:

Nr i seria dokumentu toŜsamości:

Adres zameldowania :

Adres świadczenia usług (jeŜeli inny niŜ adres w/w):

Adres korespondencyjny:

jak zameldowania ☐

Telefon kontaktowy:

jak świadczenia usług ☐

Adres e-mail:

§1. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA UMOWY:
Na podstawie Umowy Abonenckiej Dostawca Usług zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Abonenta
następujących Usług:
Czas trwania
Cena pakietu /
Cena pakietu bez
Usługa
Pakiet
umowy
mc
ulgi / mc
INTERNET

Dodatkowe usługi:
Faktura w formie elektronicznej

Faktura w formie papierowej
(5

zł/mc)

Inne:

Razem abonament miesięczny:
§2. DANE SPRZĘTU I OPŁATY JEDNORAZOWE:
1. Abonent oświadcza, Ŝe powierzony mu Sprzęt, wymieniony poniŜej, są sprawne, a instalacja przebiegła
prawidłowo.

Model:
2.

S/N:

Konfiguracja stanowiska Abonenta:
1) Nazwa uŜytkownika PPPoE:
2) Hasło PPPoE:
3) Nazwa nadajnika:
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4) Hasło nadajnika:
3. Opłata aktywacyjna w podanej poniŜej wysokości __________________ zostanie doliczona do pierwszego
Rachunku.

4. Rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi do dnia:

.

§3. OGÓLNE WARUNKI UMOWY.
1) Abonent oświadcza, Ŝe dysponuje prawem do lokalu, w którym świadczona będzie usługa.
2) Abonent oświadcza, Ŝe wyraŜa zgodę na przetwarzanie i gromadzenie jego danych przez Dostawcę usług w celu
wykonania niniejszej Umowy i prowadzenia bazy danych Abonentów.
3) WyraŜam zgodę na dostarczanie wyłącznie na wskazany powyŜej adres e-mail potwierdzeń dotyczących złoŜenia
przeze mnie za pomocą środków porozumiewania na odległość oświadczeń o zmianie warunków Umowy
Abonenckiej, proponowanych zmian Regulaminu, Cennika jak teŜ informacji o zmianie nazwy, adresu lub
siedziby Dostawcy usług.
zgoda:
brak zgody:
4) Usługi świadczone są przez Dostawcę usług zgodnie z Umową Abonencką, Regulaminem świadczenia usług
telekomunikacyjnych przez „Strefa Artur Kozak” (zwanym dalej „Regulaminem”) oraz Cennikiem.
5) Dostawca usług informuje Abonenta, iŜ Regulamin zawiera dane dotyczące:
 zakresu świadczonych Usług;
 jakości Usług;
 zakresu obsługi serwisowej;
 sposobu i terminu rozwiązywania Umowy Abonenckiej;
 zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Umowy Abonenckiej;
 wysokości odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty;
 zasad, trybu i terminów składania i rozpatrywania reklamacji;
 informacji o polubownych sposobach rozwiązywania sporów;
 sposobu uzyskania informacji o aktualnym Cenniku.
6) Abonent oświadcza, Ŝe zapoznał się z Warunkami Umowy i Regulaminem świadczenia usług oraz Ŝe akceptuje
wszystkie postanowienia w nich zawarte.
7) Abonent upowaŜnia Dostawcę usług do wystawiania faktur VAT za świadczone na rzecz Abonenta Usługi bez
jego podpisu. Abonent zobowiązuje się do uiszczania opłat za świadczone usługi zgodnie z §1 do 10. dnia
kaŜdego miesiąca na konto: Bank Zachodni WBK S.A. Nr: 93 1500 1399 1213 9006 6183 0000.
8) Z zastrzeŜeniem postanowień Regulaminu oraz umowy Abonenckiej, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy
Abonenckiej dla swej waŜności wymagają formy pisemnej.
9) W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy Abonenckiej z winy Abonenta przed upływem terminu, na
który Umowa została zawarta, a której zawarcie wiązało się z ulgą przyznaną Abonentowi, Abonent jest
zobowiązany do zapłaty Kary umownej równej wysokości udzielonej mu ulgi. Na ulgę składa się ulga w opłacie
aktywacyjnej oraz w opłatach abonamentowych określonych w Cenniku.
10) Umowa Abonencka zawarta na czas określony po zakończonym okresie promocyjnym ulega przedłuŜeniu na czas
nieokreślony, chyba Ŝe Abonent z wyprzedzeniem co najmniej jednego pełnego Okresu Rozliczeniowego
przedłuŜy umowę bądź prześle na adres siedziby Dostawcy usług listem poleconym z potwierdzeniem odbioru
pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Abonenckiej. Skutek wypowiedzenia w postaci rozwiązania
Umowy Abonenckiej przypada zawsze na koniec pełnego Okresu Rozliczeniowego następującego po dniu
doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie. W przypadku przedłuŜenia umowy w trybie opisanym powyŜej
warunki świadczenia usług pozostają bez zmian, natomiast opłaty miesięczne będą liczone zgodnie z regularnym
Cennikiem usług telekomunikacyjnych.
11) Umowę Abonencką sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

Przedstawiciel Dostawcy usług:

Czytelny podpis Abonenta:
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