UMOWA NR ...…../......
z dnia …..................r.

Umowa zawarta pomiędzy:
…........................................................ z siedzibą w ….......................................... wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców pod numer KRS …...................., NIP …..................., REGON …........................,
reprezentowaną przez:
….......................................
Zwany dalej Usługodawcą,
a
...............................
z
siedzibą
w
...............................
,NIP ..................................., REGON ....................................

przy

ul.

...............................

reprezentowaną przez:
...............................
Zwany dalej Abonentem,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup ............................... kart SIM wraz z usługą dostępu
do Internetu bez limitu pobierania i wysyłania danych, stałym adresem IP dla każdej karty SIM
oraz blokadą wszelkich usług dodatkowych niezwiązanych z dostępem do Internetu.
§2
1. Termin realizacji zamówienia strony ustalają na okres:
• 12 miesięcy*
• 24 miesięcy*
od dnia: ................................
2. Umowa zawarta jest na czas określony w pkt. 1 §2 bez możliwości wcześniejszego
wypowiedzenia.
3. Po upływie okresu określonego w pkt. 1 §2 niniejszej umowy, zostanie ona automatycznie
przedłużona na czas nieokreślony z 30-dniowym okresem wypowiedzenia umowy.
§3
1. Abonent zobowiązuje się do opłacania abonamentu miesięcznego za świadczone usługi
na rzecz Usługodawcy w wysokości ............................... netto (słownie: ...............................)

2.
3.
4.
5.

za szt. / m-c, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktury będą wystawiane na
koniec danego miesiąca za cały miesiąc.
Abonent upoważniania Usługodawcę do wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy.
Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Usługodawca naliczać będzie odsetki w wysokości
określonej w ustawie.
W przypadku braku płatności za fakturę w wyznaczonym terminie Usługodawca ma prawo
wyłączyć usługę.
Abonent zobowiązuje się do opłacania abonamentu przez cały okres trwania umowy,
co oznacza również, że w przypadku braku płatności ze strony Abonenta, Usługodawca
będzie domagać się od Abonenta wynagrodzenia za cały okres trwania umowy określony
w pkt. 1 §2.

§4
1. Zgłoszenia awarii kart SIM należy kierować:
- telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 17 pod numerem: …………………… oraz
mailowo pod adresem ……………………………………..
§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Sądem powołanym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę
pozwanego.
3. Sprawy nie objęte niniejszą umową reguluje Kodeks Cywilny.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

………………………………………………….
(w imieniu Abonenta)

* niepotrzebne skreślić

………………………………………………….
(w imieniu Usługodawcy)

