SIEĆ INETLA
MORTIN Marcin Rabati
ul. Śliczna 40/11
50-566 Wrocław
tel. (71) 7330465
Data: ……………………..

Umowa nr S………………………..
Dane osobowe ABONENTA
Imię i Nazwisko
Adres

Telefon

Seria dowodu osobistego

Abonament Internetowy

Prędkość dostępu do Internetu

……. PLN

download do ……. Mbps / upload do ……. Mbps

Uwagi : wypożyczony sprzęt sieciowy - UBIQUITI NETWORKS …………………………………………….

Przedmiotem UMOWY jest odpłatne świadczenie usługi przez firmę MORTIN Marcin Rabati, na rzecz
ABONENTA, polegającej na wykonaniu przyłącza do sieci komputerowej INETLA za pomocą dostępu radiowego
w paśmie 5 GHz z jednoczesnym całodobowym dostępem do sieci Internet, w lokalu o adresie:
Ul. ……………………………………………...
Strony postanawiają co następuje:
1. Integralną część niniejszej UMOWY stanowi „Regulamin świadczenia usługi w zakresie dostępu do sieci
komputerowej INETLA, zwany w dalszej części UMOWY REGULAMINEM, oraz cennik świadczonych usług zwany
dalej CENNIKIEM.
2. REGULAMIN określa szczegółowe warunki świadczenia usługi, która stanowi przedmiot niniejszej UMOWY.
3. Z chwilą podpisania niniejszej UMOWY ABONENT oświadcza, że otrzymał REGULAMIN i obowiązujący
CENNIK, zapoznał się z nimi oraz zgadza się w pełni z postanowieniami REGULAMINU i CENNIKA.
4. Po dokonaniu opłat za wykonane przyłącze sieciowe w lokalu ABONENTA przyłącze pozostaje własnością firmy
MORTIN. Firma udostępnia wszelkie urządzenia zainstalowane w lokalu oraz w komputerze ABONENTA na czas
świadczenia usług dostępu do sieci INETLA. Wykaz urządzeń znajduje się w polu "UWAGI" niniejszej Umowy.
ABONENT jest zobowiązany do zwrotu wszystkich urządzeń instalacyjnych wraz z rozwiązaniem umowy o
świadczeniu usług dostępu do sieci INETLA..
5. ABONENT może nabyć urządzenia instalacyjne po cenach zaproponowanych przez firmę MORTIN.
6. ABONENT będzie ponosił opłaty zgodnie z CENNIKIEM dołączonym do UMOWY.
7. Opłaty abonamentowe nie podlegają zwrotowi.
8. Abonament miesięczny będzie wpłacany na podane konto bankowe firmy MORTIN.
9. Firma MORTIN zobowiązuje się nie podnosić opłat abonamentowych, chyba, że wystąpią czynniki zewnętrzne
niezależne od firmy, uzasadniające taką podwyżkę (np. wzrost stawki VAT na usługi telekomunikacyjne).
10. Warunki okresu obowiązywania oraz trybu rozwiązywania UMOWY określone są w ZAŁACZNIKU nr 1 do
niniejszej UMOWY.

11. Wszystkie zmiany niniejszej UMOWY wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
12. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą UMOWĄ lub REGULAMINEM zastosowanie mają przepisy kodeksu
handlowego i cywilnego.
13. Niniejsza UMOWA została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
14. ABONENT niniejszym oświadcza, iż wszelkie dane, które przekazał firmie MORTIN w celu zawarcia niniejszej
UMOWY są prawdziwe.
15. ABONENT stosownie do treści art. 23 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, póz. 883) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez firmę MORTIN w
celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
16. ABONENT upoważnia firmę MORTIN do wystawiania faktur bez podpisu ABONENTA.

Podpis przedstawiciela firmy MORTIN

Podpis ABONENTA

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UMOWY NR S………………………..
PRZYŁACZENIA DO SIECI INETLA

1. ABONENT uzyskuje podłączenie do sieci INETLA za pomocą dostępu radiowego w paśmie 5
GHz na warunkach promocyjnych.
2. UMOWA zawarta na warunkach promocyjnych obowiązuje przez okres …………….. miesięcy.
3. W czasie trwania UMOWY zawartej na warunkach promocyjnych ABONENT nie może
korzystać z czasowego odłączenia od sieci.
4. Po upływie ……………. miesięcy umowa jest automatycznie przedłużana na czas
nieokreślony, o ile ABONENT nie wyrazi woli wypowiedzenia umowy przed upływem
……………….. miesiąca od daty podpisania umowy.
5. Automatyczne przedłużenie umowy na czas nieokreślony oznacza zmianę opłaty
abonamentowej zgodnie z CENNIKIEM stanowiącym integralną część dołączoną do
powyższej umowy.
6. W ramach promocji nowy ABONENT sieci jest zwolniony z opłaty aktywacyjnej i kosztów
instalacji przyłącza do sieci INETLA.
7.
8. ABONENTOWI przysługuje prawo do rozwiązania UMOWY ze skutkiem natychmiastowym po
uiszczeniu opłaty aktywacyjnej, z której został zwolniony. Koszt opłaty aktywacyjnej wynosi
250 złotych brutto.
9. Firma MORTIN ma prawo do rozwiązania umowy na czas określony ze skutkiem
natychmiastowym przy zaistnieniu uzasadnionych przyczyn rozwiązania.
10. Rozwiązanie UMOWY pod rygorem nieważności musi mieć formę pisemną.
11. Rozwiązanie umowy przez jakąkolwiek
natychmiastowego zwrotu wypożyczonego
NETWORKS ………………………………..

ze stron zobowiązuje ABONENTA do
sprawnego sprzętu sieciowego UBIQUITI

12. W przypadku nie zwrócenia lub zwrócenia uszkodzonego sprzętu sieciowego UBIQUITI
NETWORKS …………………………... z winy ABONENTA, ABONENT zostanie obciążony
opłatą wynoszącą 250 złotych brutto, stanowiącą równowartość sprzętu UBIQUITI
NETWORKS ………………………………....

Podpis przedstawiciela firmy MORTIN

Podpis ABONENTA

