UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH (TELEKOMUNIKACYJNYCH)
Numer Umowy (IP)

Nazwa użytkownika (login)

DATA ZAWARCIA UMOWY

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

..........

Hasło

DATA AKTYWACJI USŁUG SIECIOWYCH

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

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

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

Zawarta pomiędzy
DIGI COM ISP RADOSŁAW SIKORA
ul. Barlickiego 4
97-200 Tomaszów Maz.
Tel. 44/725-99-23
NIP 773-139-42-82
zwany dalej Usługodawcą
a Abonentem:
Imię i Nazwisko
(Nazwa Firmy)........................................................................................................................................................
Ulica .................................................................................................................................................................................Nr. Domu i lokalu....................................
.
Kod pocztowy ............-...................
Miasto ................................................................
Tel. .....................................................................................
Nip ...........................-..............................-........................-.........................

PESEL ..............................................................................................

Miejsce instalacji:
Ulica ......................................................................................................................Nr. Domu i lokalu........................................................
Kod pocztowy .............-...................

Miasto ................................................................

§1. 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi , Abonent zobowiązuje się do pokrycia należności z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych,za
wybrany pakiet według poniższych specyfikacji.
Abonament
Okres
Kwota
Kwota
miesięczny z
udzielonego abonamentu w abonamentu
rabatem z
dodatkowego
okresie
poza
Nazwa Usługi – rodzaj pakietu „Global-Net”
Vat
rabatu w
dodatkowego
promocją z
miesiącach*
rabatu
Vat

Usługa dostępu do Internetu – Pakiet: 512kb/s - 

1Mb/s - 

2Mb/s - 

4Mb/s - 

2. Abonent zakupuje zestaw Abonencki w cenie promocyjnej w przypadku zawarcia umowy na czas określony.
Cena zestawu w promocji z Vat
Cena zestawu poza promocją z Vat
Zestaw Abonencki
*- okres rabatu określony jest w §1 tabela specyfikacji wyrażony jest w pełnych miesiącach rozliczeniowych i udzielany jest od pierwszego pełnego okresu
rozliczeniowego.
3. Zmiana abonamentu (pakietu) przez abonenta w trakcie trwania umowy stanowi zmianę umowy
§2. Strony ustalają okres rozliczeniowy z tytułu niniejszej umowy  miesięczny
 kwartalny
§3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. Nie dotyczy to zmiany wysokości opłat określonych w §1 które wynikają z cennika
opłat ustalonego przez Usługodawcę .
§4. Umowa niniejsza sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
§5. Po zakończeniu umowy na czas określony abonament miesięczny za wybrany pakiet będzie naliczany tak jak w czasie trwania umowy na czas określony .
§6. Przedmiotem niniejszej umowy jest korzystanie z usług sieciowych świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Abonenta w miejscu Instalacji w zakresie i na
warunkach określonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszej umowy oraz Regulaminu, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§7. Umowa zawarta na czas :

 nie określony

na okres ______miesięcy

Po zakończeniu okresu umowy na czas określony umowa przekształca się w umowę na czas nie określony.
§8. Parametry szybkościowe Pakietów:
1) Pakiet: 512kb/s – prędkość przesyłu danych do komputera Abonenta do 512kb/s od komputera abonenta do 256 kb/s do najbliższego routera brzegowego
2) Pakiet: 1Mb/s – prędkość przesyłu danych do komputera Abonenta do 1Mb/s od komputera abonenta do 256 kb/s do najbliższego routera brzegowego
3) Pakiet: 2Mb/s – prędkość przesyłu danych do komputera Abonenta do 2Mb/s od komputera abonenta do 512 kb/s do najbliższego routera brzegowego
4) Pakiet: 4Mb/s – prędkość przesyłu danych do komputera Abonenta do 4Mb/s od komputera abonenta do 512 kb/s do najbliższego routera brzegowego
Otrzymałem (am) i zapoznałem (am) się z warunkami Regulaminu oraz Umowy i akceptuję go.
Abonent wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych zawartych w umowie , oraz wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu.

Podpis Przedstawiciela

Podpis Abonenta

PROTOKÓŁ ZDAWCZO -ODBIORCZY
Data montażu ...........-...........-............
Antena Typ .............................................................S/N...............
Karta Radiowa / Sieciowa* Model .............................................................S/N..................
Access Point szt/model. ..............................................................................S/N.....................
Inne ...........................................................................................................
MAC ID : ..............- .............-.................-.............-...............-............... .
Podpis montującego........................................................
§1. oświadczam , że stan techniczny zamontowanych Urządzeń jest sprawny w chwili odbioru a instalacja została wykonana zgodnie z
życzeniem.
§2.Wszystkie dodatkowe zabezpieczenia przewodu i anteny wykonam we własnym zakresie.
Podpis Abonenta
................................................................

PROMOCYJNY ZESTAW ABONENCKI ZAWIERA:
Data przekazania do użytkownikowi …......-..............-.............
Antena Typ ..............................................................
Karta Radiowa / Sieciowa* Model .............................................................S/N.........................................
Access Point szt/model. ........................................................S/N.......................................
Inne ...........................................................................................................
MAC ID : ..............- .............-.................-.............-...............-............... .
Podpis instalatora........................................................
§1. oświadczam , że stan techniczny zamontowanego Zestawu Abonenckiego jest sprawny w chwili odbioru a instalacja została wykonana
zgodnie z życzeniem.
§2.Wszystkie dodatkowe zabezpieczenia przewodu i anteny wykonam we własnym zakresie.
Podpis Abonenta
................................................................

