

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych

Nr 172-....................-....................-.................... (adres IP)

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ...................................................................... roku w ...............................................................................

pomiędzy Operatorem:

firmą Warpol.NET	NIP: 822-188-13-97	Regon: 141492175
05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Gościniec 92/7
reprezentowaną przez właściciela:
Macieja Aneszko, legitymującego się Dowodem Osobistym numer ATJ733111

TELEFON KONTAKTOWY:   501 150 901,	FAX:  22 773 45 03,	E-MAIL:  mac@warpol.net

a Abonentem:

	nazwa / imię i nazwisko: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	NIP: ............................................................................................................................................... REGON / PESEL: ............................................................................................................................................................

	adres: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Reprezentant: ......................................................................................................................................................... nr Dowodu Osobistego: ....................................................................................

	kontakt (telefon, fax, e-mail): ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

	adres miejsca instalacji: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Operator zobowiązuje się do świadczenia Abonentowi usługi dostępu do sieci komputerowej z przepustowością łącza Internetowego do ............................................................... kbps do węzła dostępowego Operatora w ramach abonamentu .......................................................................................................................  od dnia ....................................................................................................... zgodnie z aktualnym cennikiem.

Warunki aktywacji promocyjnej: wysokość opłaty aktywacyjnej: ................................ zł, minimalny okres trwania umowy: ..........................................., różnica w opłacie aktywacyjnej: ................................ zł (cena aktywacji standardowej: ................................ zł). 
	Abonent zobowiązuje się do ponoszenia miesięcznych opłat abonamentowych w terminach określonych w Regulaminie (załącznik) przelewem na konto Operatora:
BRE BANK S.A. WBE/Łódź
Warpol.NET
93 1140 2004 0000 3702 5390 7777
Umowa została zawarta na czas określony – minimalny okres trwania umowy zgodny z punktem 2.
	W związku z zawarciem umowy na czas określony, Operator udziela Abonentowi zniżki na abonament. Wysokość miesięcznej zniżki to różnica między ceną wybranego abonamentu z cennika przy umowie na czas nieokreślony a ceną wybranego abonamentu z cennika przy umowie na czas określony, która będzie stosowana. W przypadku niedotrzymania minimalnego okresu trwania umowy, zniżki są anulowane.
	W przypadku rozwiązania umowy przed upływem minimalnego okresu trwania umowy na wniosek lub z winy Abonenta, Abonent zobowiązuje się uzupełnić (dopłacić) Operatorowi różnicę w opłacie aktywacyjnej (określoną w pkt 2) oraz udzielone zniżki na abonament (zgodnie z pkt 5) w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy. Zainstalowany sprzęt jest własnością Operatora i podlega zwrotowi.
	Abonent niniejszym składa dyspozycję, aby umowa każdorazowo po upływie minimalnego okresu trwania została przedłużona na taki sam czas określony / czas nieokreślony (niepotrzebne skreślić). Dyspozycja ta może zostać zmieniona w każdej chwili, nie później niż miesiąc przed upływem minimalnego okresu trwania umowy, przy zachowaniu formy pisemnej.
	Umowa została zawarta w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Każda zmiana do niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Regulaminem, pod rygorem nieważności, winna być sporządzona w formie pisemnej.
	Abonent oświadcza, że zapoznał się z integralnymi załącznikami do niniejszej umowy, którymi są Regulamin oraz Cennik Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

	Uwagi: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .


	Operator	Abonent

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

