UMOWA ABONENCKA NA DOSTĘP DO SIECI INTERNET nr ________
Zawarta w dniu ….................... pomiędzy:
P. P. U.H. “MAG” Mirosław Gawenda
44-100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 6
zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ
reprezentowanym przez :
Mirosław Gawenda
a:
___________________________________________________________________________
Zamieszkałym/ą :
___________________________________________________________________________
zwanym/ą dalej ODBIORCĄ
następującej treści:

§1
Dostawca udostępnia odbiorcy od dnia …........................ r. :
1. Stałe podłączenie jednego komputera do własnej sieci komputerowej o następujących parametrach :
• Szybkość transmisji do serwerów dostawcy MAX=100Mbit MIN= ..... Mbit przy czym liczona jest jako szybkość do
serwera main.magsoft.com.pl.
• Szybkość transmisji poza sieć dostawcy MAX=10Mbit MIN= ….. Mbit przy czym liczona jest jako szybkość do
pierwszego routera brzegowego poza siecią dostawcy.
2. Dostawca wykonuje odpowiednie wpisy w serwerach nazw oraz w serwerze identyfikacji w/g pisemnych ustaleń
sporządzonych w formie notatki podpisanej przez obie strony.

§2
Odbiorca zobowiązuje się do :
1. Przestrzegania regulaminu sieci dostępnego na stronie www.magsoft.com.pl\regulamin.html, a w szczególności do nie
wykonywania działań uznanych za przejmowanie kontroli nad innymi komputerami lub utrudnianie im korzystania z sieci
komputerowej.
2. Nie rozdzielania sygnału przeznaczonego dla określonej liczby komputerów na inne nie objęte niniejszą umową.

§3
1. Opłata za użytkowanie podłączenia wynosi wg aktualnego cennika ….............. PLN + aktualna stawka VAT
2. Płatność za użytkowanie podłączenia odbywać się będzie miesięcznie z góry do 15-go każdego miesiąca na podstawie
Faktury VAT, pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w stosunku do dnia płatności faktury.
3. Zmiana cennika może nastąpić tylko w związku z inflacją oraz ze zmianą cen telekomunikacji lub innych dostawców
istotnych dla wykonania zamówionej usługi.

§4
Urządzenia zainstalowane u odbiorcy są jego własnością i koszt ich zakupu pokrywa odbiorca z wyjątkiem urządzeń
transmisyjnych stanowiących nierozłączny element sieci komputerowej dostawcy.

§5
Odbiorca upoważnia dostawcę do wystawienia faktur VAT związanych z niniejszą umową bez podpisu.
NIP Odbiorcy: ….....................................................................
NIP Dostawcy: 627-177-61-29

§6
Dostawca udziela bonifikaty w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za każdą dobę wadliwego działania połączenia,
a spowodowanego awarią urządzeń Dostawcy.

§7
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy z 1 miesięcznym okresem
wypowiedzenia, którego początek przypada na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego.

§8
Umowa może zostać rozwiązana jednostronnie poprzez dostawcę w przypadkach szczegółowo opisanych w regulaminie
dostępu do sieci internet, dostępnego na stronie www.magsoft.com.pl\regulamin.html.
§9
Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§10
1.
2.

Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą umową strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych
uzgodnień i negocjacji.
Właściwym do rozstrzygania nierozwiązanych sporów wynikających z Umowy jest Sąd Rejonowy w Gliwicach.
§11

Abonent przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z
1997 r nr 133, poz. 883 z późn. zm.) administratorem danych osobowych jest Firma P.P.U.H. „MAG” z siedzibą w Gliwicach,
ul. Zygmunta Starego 6. Dane zbierane sa w celu świadczenia usług teleinformatycznych związanych z niniejszą umową. Dane
będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Abonamentowi przysługuje prawo
wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.
§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Odbiorca:

Dostawca:

