Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Elektrosat
nr 2360/05/2016

zawarta we Wrocławiu w dniu 2016-05-13

§1
1. Pomiędzy P.H.U. „Elektrosat” Roman Grzywaczewski,
ul. Traugutta 103, 50-419 Wrocław NIP: 899-108-53-02, REGON: 930676996
Imię i nazwisko osoby upoważnionej Eleonora Chwiszczuk
2. oraz Abonentem
imię i nazwisko

nr telefonu -bd-

adres

kod 50-432

PESEL -bd-

seria i numer dowodu osobistego

-bd-

adres do korespondencji

email -bdkod 50-432

rachunek bankowy przydzielony abonentowi

miejscowość Wrocław
miejscowość Wrocław

40 1930 1073 8981 0037 0000 2108

3. Dane do faktury
nazwa podmiotu
adres

Zgodna 133/8

Wrocław

4. Rodzaj i parametry świadczonych usług
pakiet taryfowy

-bd-

usługa transmisji danych w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej

MINI + 10 Mbps

Prędkość do Abonenta (down)
Opłata abonamentowa

10 Mbps

55,01 zł brutto

5. Umowa zawarta na czas
6. Promocja

NIP

Prędkość od Abonenta (up) 1 Mbps
(pięćdziesiąt pięć złotych jeden grosz brutto)

nieoznaczony

Darmowe miesiące w liczbie:

oznaczony na okres

24

miesięcy

-nd-

Darmowy router
7. Opłata przyłączeniowa

1080 zł

zastosowana ulga 0 zł

8. Aktualna wersja regulaminu 1.70
9. Parametry do logowania w EBOK

login 2108

hasło 8173
§ 2. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta usługi stałego dostępu do sieci Internet, poprzez system autonomiczny
administrowany przez Operatora, za którą pobierane są okresowe opłaty od Abonenta (opłata abonamentowa).
§ 3. Zobowiązania Stron
1. Abonent, będąc prawnym dysponentem obiektu w miejscu instalacji wskazanym w § 1 pkt 2 niniejszej umowy zleca Operatorowi doprowadzenie w miejscu
instalacji, w sposób uzgodniony przez Strony, sygnału sieci komputerowej (Operatora).
2. Szczegółowe dane umowy, oferty i wysokości abonamentu
a) Parametry techniczne usługi, czas trwania umowy, rodzaj promocji oraz wysokość abonamentu, indywidualne konto bankowe do wpłat oraz wysokość opłaty
przyłączeniowej i zastosowanej ulgi określa § 1 pkt 2 - 7 umowy.
b) Okres, na jaki została zawarta umowa liczony jest od dnia jej zawarcia - lub - w sytuacji gdy podłączenia Abonenta nastąpi w terminie dłuższym niż 14 dni od
chwili podpisania umowy - od dnia uzyskania dostępu Abonenta do sieci.
c) Opłata za prace polegające na zaprojektowaniu, przygotowaniu oraz wykonaniu instalacji przyłączeniowej Abonenta do sieci Operatora wraz z użytymi do tego
celu materiałami określa § 1 pkt 7 umowy. Po uwzględnieniu ulgi łączny koszt uzyskania dostępu Abonenta do sieci Operatora oraz zainstalowanych i
przekazanych Abonentowi urządzeń wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty)
d) Umowa nie może zostać wypowiedziana przez Abonenta przed upływem terminu, na jaki została zawarta, pod sankcją zwrotu przez Abonenta udzielonej mu
ulgi za uzyskanie dostępu do sieci w wysokości określonej w § 1 pkt 7. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od chwili ustania świadczenia usług przez Operatora w
oparciu o wystawioną i doręczoną Abonentowi fakturę. Abonent zobowiązuje się do zapłaty roszczenia z tytułu ulgi, o której mowa w ust. 2 lit. c) przyznanej
Abonentowi w związku z zawarciem umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie
wyliczane jest według wzoru: wysokość roszczenia = równowartość ulgi * ilość pełnych dni pozostałych do końca umowy / liczba dni, na którą została zawarta
umowa. Żądanie zapłaty roszczenia nie dotyczy przypadków, kiedy przepisy prawa oraz Regulaminu uprawniają Abonenta do rozwiązania umowy bez obowiązku
zapłaty roszczenia stanowiącego ekwiwalent ulgi.
e) Opłata abonamentowa brutto w wysokości określonej w § 1 pkt 4 płatna jest do 10-go dnia każdego miesiąca w okresie rozliczeniowym (z góry) na rachunek
wskazany w § 1 pkt 2 niniejszej umowy. Wartości brutto wyliczono na podstawie stawek podatku VAT obowiązujących przy podpisaniu umowy, tj. 23%.
f) Aktualna wersja Regulaminu określona jest w § 1 pkt 8 umowy i jest dostępna w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej www.elektrosat.pl.
g) Operator przydziela Abonentowi parametry konta do logowania w elektronicznym biurze obsługi klienta (EBOK), dostępnym pod adresem
https://ebok.elektrosat.pl/ określone w § 1 pkt 9.

