UMOWA ABONENCKA Z DNIA ___ - ___ - 2016
zawarta na czas nieokreślony / określony _____ m-cy pomiędzy firmą VIRTUALL , z siedzibą przy ul. Majowej 2, 84-123 Rekowo
Górne, NIP: 958-140-23-47, REGON 192656243, określaną w dalszej części umowy mianem Operatora, reprezentowaną przez
upoważnionego przedstawiciela :
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Imię:
Nazwisko/Firma:
Nr PESEL:
NIP:
Dowód osobisty:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
w dalszej części umowy określanym mianem Abonenta.

Adres podłączenia (jeśli jest inny niż fakturowania):
Ulica:
Miejscowość:
Kod pocztowy:

Adres:
Ulica:
Miejscowość:
Kod pocztowy:

§1
Usługi i opłaty
1.

Na podstawie niniejszej umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Abonenta usług(i) :

Nazwa

Parametry

Stały dostęp do sieci Internet
2.
3.
4.

Nazwa

1.

Terminal abonencki

2.

Inne urządzenia

6.

PAKIET MEGA

Cena brutto

Pobrano

Abonament miesięczny

Przyłączenie Abonenta do sieci Operatora przeprowadzono za pośrednictwem dostarczonych oraz poprawnie zainstalowanych przez upoważnionego przez
Operatora przedstawiciela urządzeń terminalowych, które w okresie korzystania przez Abonenta z usługi będą przez niego dzierżawione.
Abonent oświadcza, że w obecności przedstawiciela Operatora sprawdził poprawność działania usług(i) i kwituje odbiór dostarczonego sprzętu.
Przedstawiciel Operatora kwituje odbiór gotówki za usługę instalacji niżej wymienionych urządzeń :

Lp.

5.

Rodzaj opłaty

Parametry

Rodzaj opłaty

Cena brutto

Pobrano

Opłata instalacyjna

Abonent zobowiązuje się do terminowego opłacania abonamentu za w/w usługi przez cały okres obowiązywania umowy, do dziesiątego dnia bieżącego miesiąca
korzystania z usług.
Operator informuje, że wpłat abonamentowych dokonywać należy na indywidualny dla każdego Abonenta rachunek bankowy:

28 1090 0004 9200 0000 0000 0622
7.
8.

Operator oświadcza, iż jest płatnikiem Podatku VAT.
Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT na podany adres e-mail.

§2
Prawa i obowiązki wzajemne stron
1.

Abonent podpisując niniejszą umowę oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem sieci VIRTUALL stanowiącym integralną część umowy i akceptuje warunki w
nim zawarte.

2.

Termin wypowiedzenia umowy strony ustalają na 30 dni ze skutkiem na koniec miesiąca.

3.

W przypadku niewypowiedzenia umowy w terminie w/w zostaje ona przedłużona na czas nieokreślony.

§3
Forma prawna
1.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Abonent
…..………………………………..

w imieniu Operatora
…..…………………………………

