Bydgoszcz ____.____._________ r.
Robert Gryko
85-796 Bydgoszcz , ul. Mieczysława Wielicza 6
NIP 554-100-96-99
UMOWA ABONENCKA
Zawarta dnia ____.____._________ r. w Bydgoszczy pomiędzy firmą:
Robert Gryko z siedzibą:

85-796 Bydgoszcz , ul. Mieczysława Wielicza 6 -

- zwaną dalej Dostawcą usług, oraz:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ - zwanym(ą) dalej Odbiorcą usługi.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa abonamentowego dostępu do sieci Internet poprzez przyłączenie
bezpośrednie lub pośrednie do serwera internetowego firmy w celu zapewnienia stałego połączenia z siecią
globalną z możliwością nieprzerwanej transmisji danych – taryfa abonamentowa ______ .
2. Usługa dostępu do Internetu jest świadczona wyłącznie na rzecz Odbiorcy usługi i nie może być
przekazywana dalej poza granice lokalowe Odbiorcy. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie
internetowej Dostawcy usługi http://www.rambler.com.pl .
3. Dostawca usługi zobowiązuje się do utrzymania stabilnego i nieprzerwanego połączenia abonenckiego z
siecią Internet, a w przypadku jego awarii do usunięcia jej przyczyn w możliwie krótkim czasie.
Dostawca zastrzega sobie możliwość czasowych wyłączeń usługi dostępowej w celach technicznych na
zasadach określonych w regulaminie.
4. Odbiorca zobowiązuje się do wykorzystywania łącza zgodnie z niniejszą umową i regulaminem świadczenia
usługi, oraz stosowania się do zaleceń dostawcy usługi. Wszelkie naruszenie niniejszych uzgodnień, a w
szczególności wykorzystywanie łącza w celach niezgodnym z prawem grożą zerwaniem umowy w trybie
natychmiastowym oraz możliwością sankcji mających na celu pokrycie ewentualnych strat.
5. Odbiorca usługi zapewnia sobie samodzielnie ochronę wewnętrznych urządzeń i komputerowej sieci lokalnej
przed ewentualnymi włamaniami z zewnątrz oraz ewentualnymi infekcjami programów destrukcyjnych, itp.
Za ewentualne szkody powstałe w wyniku przyłączenia do Internetu Dostawca usługi nie odpowiada.
6. Opłata za świadczoną usługę Odbiorca wnosi do dnia 05 każdego miesiąca za dany miesiąc z góry według
obowiązującego cennika umieszczonego na stronie internetowej dostawcy usługi na konto:
BRE S.A. - WBE/ŁÓDŹ nr 91 1140 2004 0000 3202 3381 4314 .
Za moment zapłaty uważa się dzień wpływu na rachunek wierzyciela. Brak wpłaty abonamentu w terminie
skutkuje ograniczeniem pasma do 256Kb/s, a w przypadku zaległości przekraczających 1 okres rozliczeniowy
może nastąpić zablokowanie usługi dostępu - koszty ponownej aktywacji dostępu są określone w regulaminie.
Kwota stałej opłaty miesięcznej ma charakter abonamentu i jest określona w cenniku na stronie Dostawcy
usługi. Opłata aktywacyjna jest pobierana jednorazowo i nie podlega zwrotowi wraz z rozwiązaniem umowy.
7. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania i jest zawarta na czas nieokreślony z możliwością
jednomiesięcznego terminu jej wypowiedzenia , lecz nie wcześniej niż przed upływem 12 / 24 / 36 pełnych
miesięcy kalendarzowych od momentu jej zawarcia.
8. Strony zgodnie zobowiązują się do przestrzegania zawartych w niej ustaleń i podjęcia wszelkich starań dla
zapewnienia bezkonfliktowej jej realizacji. Jednocześnie Odbiorca usługi oświadcza, że zapoznał się z
regulaminem oraz z cennikami usług Dostawcy.
Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

_____________________________________
data i podpis osoby reprezentującej Dostawcę

_____________________________________
data i podpis osoby reprezentującej Odbiorcę

