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UMOWA nr 14/1/2018

Data zawarcia 2018-01-12

Usługodawca
EKOTRANSTECH
Ewelina Libera
Budowlana 17
42-610 Miasteczko śląskie
NIP 645-143-56-54
32 445 77 35, biuro@ett.net.pl
mBank
49 1140 2004 0000 3902 3474 6800
ett.net.pl

Adres do korespondencji/Odbiorca

.......................................
.......................................

Nr klienta 1417
Usługobiorca
.............................................................................................
....................
..............................................................................................
..................................................................... ........../..............
...... ....................................................................

Data początkowa 2018-01-12

Data końca umowy 2020-01-12

UMOWA 14/1/2018 zawarta w dniu 2018-01-12 pomiędzy: EKOTRANSTECH Ewelina Libera
z siedzibą w Miasteczku Śląskim, Budowlana 17 reprezentowanym przez Ewelina Libera zwany dalej
OPERATOREM , a: .............................................................................................
..............................................................................................
zamieszkałym: ..................................................................... ........../.............., ......
....................................................................
seria i numer Dowodu Osobistego

..............................

.........................................................

PESEL: ..............................
..................................................... ;

INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA www.ett.net.pl

Login: ..........................................

Hasło:

...........................................
O treści:
§ 1 Operator zobowiązuje się do świadczenia usług telekomunikacyjnych we wskazanym przez Abonenta lokalu - poprzez przyłączenie
go do sieci telekomunikacyjnej dostawcy usług i/lub aktywacji usług z wykorzystaniem urządzeń własnych Abonenta lub sprzętu
udostępnionego przez Dostawcę usług, w zakresie:
Dostępu do Internetu
- oraz ewentualnie innych wybranych przez Abonenta usług dodatkowych, towarzyszących powyższym usługom, a Abonent
zobowiązuje się do przestrzegania warunków Umowy i stanowiących jej integralną część załączników.
§ 2 Dostawca usług świadczy na rzecz Abonenta usługę dostępu do Internetu według taryfy:

Download
Upload
Publiczny adres IP
ABONAMENT

MINI
20 Mb/s
5 Mb/s
1
40,00 PLN

MINI +
90 Mb/s
40 Mb/s
1
60,00 PLN

STANDARD
140 Mb/s
60 Mb/s
1
89,00 PLN

STANDARD +
200 Mb/s
80 Mb/s
1
129,00 PLN

§ 3 INSTALACJA (opcjonalnie)
Opłata instalacyjna + Router Gigabitowy HUAWEI (zgodnie z regulaminem promocji)
Opłata aktywacyjna - 50,00 PLN
Aktywne podłączenie (UTP) - 0,00 PLN
M iejsce wykonania instalacji i świadczenia usług (adres zakończenia sieci): ..................................................................... ........../..............,

...... ....................................................................
Abonent oświadcza i zapewnia, że posiada tytuł prawny do w/w lokalu, oraz zobowiązuje się zachować go przez okres na jaki zawarł
Umowę.
§ 4 URZĄDZENIA (opcjonalnie) - Router 10/100 M b/s - 69,00 PLN
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rozwiązania Umowy, w tym warunkach zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, znajdują się w Regulaminie świadczenia usług
telekomunikacyjnych.
§ 21 Operator gwarantuje zachowanie w poufności danych osobowych z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami, a

osobom fizycznym zapewnia prawo dostępu do treści i poprawiania ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych „ Dz.u. nr 101 poz.926 z 2002 z puźn. Zm.). Operator informuje, że jest administratorem danych
swoich Abonentów i przetwarza dane transmisyjne oraz inne dane ich dotyczące w celu: (a) prawidłowego świadczenia usługi
telekomunikacyjnej w zakresie transmisji danych i innych proponowanych przez operatora zgodnie z aktualna ofertą. (b)
marketingu usług i towarów własnych (w tym celu operator przetwarza - wyłącznie za zgoda abonenta przez okres
obowiązywania umowy - dane następującego rodzaju: rodzaj, sposób i wielkość korzystania z usług telekomunikacyjnych
operatora). (c) naliczanie opłat, przez czas trwania umowy z Abonentem a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres
niezbędny do rozstrzygnięcia sporu, ale tylko do końca okresu przedawnienia roszczeń. (d) wypełniania obowiązku prawnego
przechowywania danych z uwagi na realizację przez uprawnione organy zadań i obowiązków na rzecz obronności,
bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego przez okres określony aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa.
§ 22 Operator informuje, że Abonent otrzymywał będzie informacje marketingowe dotyczące własnych produktów i usług
operatora drogą mailową lub na piśmie przez czas obowiązywania umowy.
§ 23 Integralną częścią Umowy są: Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, Cennik usług,
Protokół przekazania Sprzętu , Inne ........................................................................................

Regulamin Promocji,

Regulamin Promocji
§ 1 Warunki Promocji
1. Promocja organizowana jest przez firmę EKOTRANSTECH Ewelina Libera z siedzibą w Miasteczku Śląskim przy ul.
Budowlanej 17, NIP 645-143-56-54 zwaną dalej OPERATOREM
2. Promocja trwa od dnia 2018-01-12 do 2020-01-12.
3. W przypadku podpisania Umowy Promocyjnej na Usługę Internetową Operator gwarantuje:
a. obniżoną opłatę za Instalacje Usługi:
Pakiet
Mini
Mini+
Standard
Standard+

Transfer
20 Mb/s
90 Mb/s
140 Mb/s
200 Mb/s

Opłata Aktywacyjna
380,00
380,00
380,00
380,00

Aktywacja z ulgą
199,00
156,00
99,00
50,00

Przyznana Ulga
181,00
224,00
281,00
370,00

b. obniżoną miesięczną opłatę abonamentową (w stosunku do cennika - na czas nieokreślony) z tytułu świadczenia Usługi:
Pakiet
Abon. Standardowy
Mini
75,00
Mini+
95,00
Standard
125,00
Standard+ 175,00

Abon. Promocyjny
40,00
60,00
89,00
129,00

Ulga miesięczna
35,00
35,00
36,00
46,00

Suma przynanych Ulg
840,00
840,00
864,00
1104,00

4. Warunkiem przyznania zniżek określonych § 1 Pkt 2 jest zobowiązanie się uczestnika promocji do pozostania Abonentem
Operatora przez okres 24 miesięcy licząc od daty przystąpienia do promocji.
5. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin Promocji, przez
Abonenta lub przez Operatora. Abonent zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Operatora kwoty w wysokości przyznanej
ulgi:
a. różnicę między pełną opłatą Instalacyjną a promocyjną opłatą instalacyjną.
b. opłatę wyrównawczą w wysokosci przynanej ulgi miesięcznej za każdy miesiąc, w którym Abonent nie kożysta z usługi
Operatora do końca trwania zawartej Umowy.
6. Opłaty wymienione w punkcie § 3 Pkt 3 Abonent zobowiązany jest wpłacić Operatorowi na podstawie Polecenia Zapłaty w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego wystawienia.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia
regulaminu oraz obowiązujące przepisy polskiego prawa.
2. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).
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