SCHMETTERLING
82-200 Malbork Działdowska 33
NIP579-203-11-24 REGON 220064610
Tel. (55) 620 30 65 Fax (55) 620 30 64
www.e-malbork.net

UMOWA O ŚWIADCZENIE
USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

§1

Strony umowy
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych (zwana dalej umową) zawarta w dniu .................................. pomiędzy:

Piotrem Idzikowskim działającym pod firmą SCHMETTERLING Piotr Idzikowski, ul. Działdowska 33, 82-200 Malbork,
NIP 579-203-11-24, REGON 220064610 (zwanym dalej dostawcą usługi), a

nazwisko i imię / nazwa

Osoba uprawniona do reprezentacji

adres zamieszkania/siedziba

PESEL

NIP

REGON

nr dowodu osobistego

adres e-mail

nr telefonu

adres do korespondencji

adres świadczenia usługi

zwanym dalej abonentem.

Abonent oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach świadczonej przez dostawcę usługi oraz w celach
marketingowych

…………………………….……………...

Abonent oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywania faktur w drodze
elektronicznej na podany wyżej adres mailowy
……………………………………………

§2
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez dostawcę usługi na rzecz abonenta, usługi w postaci przyłączenia do sieci
Internet oraz zapewnienia dostępu do sieci Internet w zakresie i na warunkach określonych przedmiotową umową oraz
stanowiącą jej integralną część Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Cennikiem Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych oraz Regulaminem Promocji w postaci usługi
Nazwa Usługi

Cena

przez okres..................................... miesięcy.

2.

Abonent ponosi jednorazową opłatę aktywacyjną w wysokości ....................... tytułem podłączenia do sieci przy uwzględnieniu
jednorazowej ulgi w wysokości 999 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złoty) w przypadku zawarcia umowy na czas
nieoznaczony.

§3
Opłata abonamentowa

1.

Opłata abonamentowa świadczonych usług wskazanych w § 2 pkt 1 umowy obejmuje zgodnie z Cennikiem opłatę w wysokości
.................................../miesięcznie, przy uwzględnieniu ulgi w wysokości ........................../miesięcznie w przypadku zawarcia
umowy na czas nieoznaczony oraz łącznego okresu jej obowiązywania co najmniej przez ……………miesięcy. Ogólne warunki
przyznawania przedmiotowej ulgi zostały zawarte w Cenniku oraz Regulaminie Promocji.

2.

Cena usługi bez ulgi, o której mowa w § 3 ust. 1 wynosi- ............................./miesięcznie).

3.

Wysokość przyznanej Abonentowi ulgi jest zależna od wybranego pakietu taryfowego oraz okresu na jaki została zawarta
umowa.

4.

W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy zawartej w ramach Promocji przez Abonenta lub przez SCHMETERLING z
winy Abonenta będzie on zobowiązany do uiszczenia opłat w wysokości łącznej ulgi za router oraz aktywację. Dodatkowo
Abonent zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty w wysokości łącznej ulgi abonamentowej przyznanej mu pomniejszonej o
proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

5.

Okresem rozliczeniowym jest okres jednego miesiąca.

6.

Przystępując do Promocji Abonent wyraża zgodę na przesłanie faktury wyłącznie drogą elektroniczną.

§4
Termin przyłączenia do sieci

1. Dostawca usługi zobowiązuje się do przyłączenia abonenta do sieci i rozpoczęcia świadczenia usługi w terminie.......................... dni
od dnia zawarcia niniejszej umowy i potwierdzone protokołem zdawczo odbiorczym.

§5
Okres trwania umowy

1.

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony / okres................................. miesięcy.

§6
Zmiana, przedłużanie, rozwiązywanie umowy

1. Dostawca usługi:
a) doręcza na piśmie abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej treść każdej proponowanej
zmiany warunków umowy, w tym określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,
chyba że abonent złożył żądanie określone w art. 60a ust. 1b ustawy Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 243),
b) doręcza na piśmie abonentowi niebędącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej, który udostępnił swoje
dane, o których mowa w art. 60a ust. 1a ustawy Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 243), treść każdej proponowanej
zmiany warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, chyba że
abonent złożył żądanie określone w art. 60a ust. 1b ustawy Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 243), oraz
c) podaje do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
- z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

2. Okres jednomiesięczny wskazany w punkcie poprzedzającym może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika
konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki
wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w
przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych
zmian w życie.

3. Rozwiązanie umowy zawartej na czas nieoznaczony następuje w wyniku jej wypowiedzenia, złożonego w formie pisemnej z
zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Skutek wypowiedzenia w postaci rozwiązania umowy przypada zawsze na
koniec okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się po dniu doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie. Do dnia rozwiązania
naliczane są opłaty wynikające z umowy.

4. W przypadku naruszenia przez abonenta postanowień umowy, dostawca usługi może rozwiązać umowę w każdym czasie ze
skutkiem natychmiastowym po uprzednim wezwaniu abonenta do zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków i
bezskutecznym upływie wyznaczonego abonentowi w tym celu terminu. Wskazane uprawnienie przysługuje dostawcy usługi w
szczególności, gdy abonent nie spełnia obowiązku wnoszenia opłat z tytułu umowy.

5. W terminie 14 dni od daty rozwiązania, wygaśnięcia bądź zawieszenia umowy Abonent zobowiązuje się do zwrócenia sprzętu
dostawcy w stanie wynikającym z normalnej eksploatacji na własny koszt do siedziby SCHMETTERLING bądź biura obsługi Klienta
lub odpłatnie przez serwis SCHMETTERLING.

6. W przypadku niezwrócenia sprzętu w terminie określonym w ust. 5, własność sprzętu przechodzi na Abonenta. W tym
przypadku Abonent jest zobowiązany do zapłaty w terminie 7 dni od uzyskania prawa własności Sprzętu ceny zgodnej z Cennikiem.
7. Jeżeli umowa została zawarta na czas oznaczony, po upływie okresu jej obowiązywania ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony,
chyba ze jedna ze stron złoży na 30 dni przed upływem tego okresu pisemne oświadczenie o nieprzedłużaniu umowy.

§7
Postanowienia końcowe

1.

W

zakresie

nieobjętym

niniejszą

umową

znajdują

zastosowanie

postanowienia

Regulaminu

Świadczenia

Usług

Telekomunikacyjnych, Cennikiem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz Regulaminem Promocji będące załącznikami do
umowy oraz stanowiące jej integralną część.

2. Dane, o których mowa w art. 56 ust. 3 pkt 6-8 i 10-21 ustawy Prawo Telekomunikacyjne zostały zawarte Regulaminie
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, stanowiącym załącznik do umowy.

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

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

Dostawca Usługi

Abonent

Załączniki:
1. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
2. Cennik Usług
3. Regulamin promocji
4. Protokół zdawczo odbiorczy

