UMOWA zawarta w dniu……………………………………… pomiędzy: EKOTRANSTECH Ewelina Libera
z siedzibą w Miasteczku Śląskim, Budowlana 17 reprezentowanym przez: Karolinę Kafier zwaną dalej OPERATOREM,
a: ………………………………...……………………...…………..……………………..…………………………………......
z siedzibą:………………………………………………………………...…….……NIP:…..……………..…….………….......
reprezentowanym przez:…………………………………………...…………………………………………..…………………
zwany dalej KLIENTEM, o następującej treści:
§ 1 Operator zobowiązuje się do przyłączenia Użytkownika do
sieci internetowej i przyjmuje na siebie obowiązki: bieżącej
konserwacji, dokonywania napraw i utrzymywania jej w
należytym stanie technicznym.
§ 2 Właścicielem instalacji, urządzeń oraz dzierżawcą stałego
łącza, które są wykorzystywane do realizacji usługi jest
OPERATOR.
§ 3 Uszkodzenia instalacji sieciowej wynikłe z winy
użytkownika usuwane będą przez OPERATORA na koszt
KLIENTA.
§ 4 Wszelkie uwagi związane z wadliwym funkcjonowaniem
instalacji sieciowej KLIENT jest zobowiązany zgłaszać
niezwłocznie
pisemnie,
telefoniczne
lub
osobiście
OPERATOROWI.
§ 5 Pozostałe warunki umowy zamieszczone są w załączniku:
Regulamin sieci internetowej.
§ 6 Za świadczoną przez OPERATORA usługę ustalana jest
comiesięczna oplata określona w cenniku usług zależna od
wybranego przez KLIENTA pakietu usług.
§ 7 Opłata comiesięczna za świadczenie usługi regulowana
będzie przelewem na konto: BRE Bank S.A. mBank 49 1140
2004 0000 3902 3474 6800 lub w kasie firmy w terminie do
…………………….. dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc.
§ 8 W przypadku nie uiszczenia zapłaty za miesięczny
abonament w wyznaczonym terminie OPERATOR wstrzyma
świadczenie usługi aż do uregulowania wymagalnej należności.
§ 9 W przypadku łamania przez KLIENTA prawa lub ustaleń
niniejszej umowy OPERATOROWI przysługuje prawo do
natychmiastowego blokowania Użytkownikowi dostępu do
Internetu, rozwiązania powyższej umowy w trybie
natychmiastowym oraz naliczenia kary umownej zgodnie z §
10.
§ 10 Niniejszą umowę zawarto na czas nieokreślony/określony ………………………………………………………… miesięcy
(od……………………do……………………..).

Pkt 1 Umowa zawarta na czas nieokreślony wymaga
wypowiedzenia, zgodnie z § 14, z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron ze skutkiem na
koniec Okresu Rozliczeniowego.
Możliwe jest rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym
na
zasadach
porozumienia
stron
w
przypadku
udokumentowanych zdarzeń losowych.
W przypadku nie zachowania miesięcznego okresu
wypowiedzenia umowy KLIENT zobowiązany jest do
zapłacenia kary umownej w wysokości 597,00 PLN.
Pkt 2 Umowa na czas określony wymaga wypowiedzenia,
zgodnie z § 14, w okresie 10 dni przed upływem terminu, na
który została zawarta.
W przypadku braku pisemnego wypowiedzenia, automatycznie
staje się umową na czas nieokreślony.
Tym samym
obowiązywać będzie miesięczny okres jej wypowiedzenia
zgodnie z § 10 Pkt 1.
W przypadku rozwiązania umowy przed czasem określonym w
§ 10 KLIENT zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w
wysokości 300,00 oraz opłaty wyrównawczej liczonej zgodnie z
postanowieniami regulaminu promocji.
Opłata za niedotrzymanie warunków zawarcia umowy naliczana
będzie proporcjonalnie do czasu jej trwania.
§ 12 W przypadku zawarcie umowy promocyjnej na czas
określony możliwa jest zmiana transferu jedynie na wyższy
zgodnie z cennikiem usług.
§ 13 W przypadku braku aktywacji usługi w terminie 30 dni od
daty podpisania umowy i wykonania instalacji KLIENT
zobowiązany jest do zwrotu kosztów podłączenia zgodnie z
cennikiem na podstawie wystawionej Faktury VAT.
§ 14 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15 Zmiana i wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.

Wrażam zgodę na wystawianie Faktur VAT z tytułu usług świadczonych przez operatora w formie elektronicznej oraz akceptuję
warunki wystawiania i przesyłania Faktur elektronicznych przez Ekotranstech . Faktury będą dostępne w serwisie IBOK.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie, adresu do korespondencji, adresu e-mail, numerów telefonów kontaktowych
oraz innych danych w związku ze świadczona usługą jak również, że otrzymałem oraz zapoznałem się regulaminem, cennikiem,
ofertą i zobowiązuję się do jej przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wyrażam zgodę na przekazanie przez operatora moich danych osobowych i informacji dotyczących moich zobowiązań wobec
operatora innym podmiotom w celu ich wykorzystania do dokonania oceny mojej wiarygodności płatniczej.
Żądam dostarczenia przez operatora: treści każdej proponowanej zmiany warunków umowy dokonanej za pomocą środków
porozumiewania się na odległość, zmiany w regulaminie, umowie, cenniku zmiany w danych firmy na następujący adres poczty
elektronicznej ……………………………………………………………………….

………………………………………..
Podpis Klienta

………………………………………..
Operator

