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UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
W dniu zawarta zostaje pomiędzy:
net4me Agnieszka Marczak Ipatow
z siedzibą: ul. Polna 70, 26-200 Końskie
zwaną dalej "net4me"
reprezentowaną przez: Michał Zamorski
a
Nazwa:
Adres:
NIP:

REGON:

zwanym w dalszej części umowy KLIENTEM
reprezentowanym przez
Imię i Nazwisko:
Dokument tożsamości: dowód osobisty o numerze:
umowa o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy.

1. "net4me" zobowiązuje się do świadczenia na rzecz KLIENTA usługi polegającej na zestawieniu i utrzymaniu w miejscu
świadczenia usługi stałego dostępu do sieci INTERNET opartego na radiowej transmisji danych w paśmie 2.4GHz lub 5GHz.
2. Jako miejsce świadczenia usługi KLIENT wskazuje lokal w budynku położonym pod adresem:
3. Usługa będzie świadczona dla jednego interfejsu sieciowego.

4. "net4me" deklaruje maksymalną prędkość transmisji danych z sieci INTERNET o wartości do kbps oraz maksymalną
prędkość transmisji danych do sieci INETRNET o wartości do kbps . Minimalne prędkości transmisji nie są gwarantowane.
5. Pozostałe zasady świadczenia usługi zawarte są w "Regulaminie świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET", który jest
integralną częścią niniejszej umowy.

§ 2 Opłaty za świadczenie usługi.

1. KLIENT zobowiązuje się do opłacania abonamentu za usługę wyszczególnioną w § 1 w wysokości PLN netto za
każdy okres rozliczeniowy świadczenia usługi. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2. KLIENT zobowiązuje się do wnoszenia następujących opłat:

* opłat przewidzianych w "Regulaminie świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET"
3. Szczegóły sposobu naliczania i wnoszenia opłat zawiera "Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET", który jest
integralną częścią niniejszej umowy.
4. KLIENT upoważnia "net4me" do wystawiania faktur za świadczone usługi zgodnie z niniejszą umową bez podpisu odbiorcy.
5. KLIENT oświadcza, że nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług dostępu do internetu (Dz.U.54
poz.535. zał.4 pkt.14).
§ 3 Warunki realizacji umowy.

1. W celu realizacji niniejszej umowy KLIENT oświadcza, że uzyskał zgodę na montaż anteny nadawczo-odbiorczej na budynku, w
którym znajduje się lokal wymieniony w § 1 pkt.2.
2. W celu realizacji niniejszej umowy "net4me" nieodpłatnie udostępni KLIENTOWI urządzenia, które będą wymienione w "Protokole
zdawczo-odbiorczym aktywacji usługi dostępu do sieci Internet". Wszelkie wymienione tam urządzenia pozostają wyłącznie
własnością "net4me" . KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wymienionych w protokole zdawczo-odbiorczym usługi urządzeń w
ciągu trzech dni od zakończenie lub rozwiązania umowy. W przypadku utraty, zniszczenia lub przywłaszczenia tych urządzeń
KLIENT zostanie obciążony opłatą w wysokości 500,- PLN netto.
§ 4 Czas trwania umowy i tryb rozwiązania umowy.
1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony od .

2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia - 1 miesiąc. Okres wypowiedzenia
biegnie od początku następnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku rozwiązania umowy przez "net4me" przed upływem 6
miesięcy od daty jej zawarcia opłata aktywacyjna zostanie zwrócona pod warunkiem, że rozwiązanie nie nastąpiło wskutek
naruszenia przez KLIENTA postanowień niniejszej umowy lub "Regulaminu świadczenia usługi dostępu do sieci Internet"
3. KLIENT ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli z przyczyn leżących po stronie "net4me" nie mógł
korzystać z usługi w sposób ciągły przez okres 14 dni z zastrzeżeniem przerw konserwacyjnych określonych w "Regulaminie
świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET", który jest integralną częścią niniejszej umowy.
§ 5 Elektroniczne Biuro net4me
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"net4me" udziela osobie reprezentującej KLIENTA dostępu do Elektronicznego Biura net4me (dalej EBN) jako usługi 'www' dostępnej za
pośdrenictwem sieci internetowej pod adresem ebok.net4me.info
Szczegółowe zasady dostępu do EBN określa "Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET".
Dyspozycje składane za pośrednictwem EBN są prawnie skuteczną formą wyrażenia woli przez KLIENTA.
§ 6 Zgody KLIENTA

1. KLIENT wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji mniniejszej umowy.
2. KLIENT wyraża zgodę na przesyłanie na adres poczty elektronicznej oraz na udostępnianie w EBN faktur VAT w formie elektronicznej
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 1528).
§7

Dokumenty wymagające doręczenia w formie papierowej będą przesyłane na adres KLIENTA wskazany w niniejszej umowie lub na
adres korespondencyjny określony przez klienta EBN jeśli taki adres został tam definiowany.
§8

KLIENT oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym "Regulaminem świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET" i zgadza
się z jego postanowieniami.
§ 9 Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory związane z ważnością, interpretacją i wykonywaniem niniejszej umowy, dla których nie da się wypracować
rozwiązania polubownego, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu w Poznaniu.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
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