Umowa o świadczenie usługi internetowej
zawarta w Kraków dnia ...................

Pomiędzy:
Doradca Podatkowy Sławomir Wójtowicz, os. Złotej Jesieni 6/25
zwanym dalej „Dostawca internetu” reprezentowaną przez : Skóra Stanisław,

a Abonentem:
Imię i Nazwisko / Firma : ..........................................................................................
Reprezentowanym przez (imię i nazwisko): ..............................................................
Siedziba Firmy (adres) : ...........................................................................................
Ulica : .......................................................................
Telefon kontaktowy : ................................................
Adres e- mail: ...........................................................

§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Dostawcę Internetu usługi dostępu do Internetu,
na warunkach określonych w regulaminie świadczenia usługi oraz cenniku usługi .
2. Regulamin i cennik są dostępne na stronie internetowej www.wojtax.pl oraz w centrali firmy
Doradca Podatkowy Sławomir Wójtowicz, 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 6/25

§ 2.Cennik
1. Na podstawie umowy „Dostawca internetu” świadczy na rzecz Abonenta usługę w opcji :..........................
Za korzystanie z usługi Abonent ponosi opłatę abonamentową w wysokości : .................. /m-c
W ramach niniejszej umowy, Abonent korzysta z następujących dodatkowych usług*: serwer WWW, serwer
pocztowy, adres publiczny, serwer danych; których zasady zostały określone w regulaminie promocji.
2. Umowa zostaje zawarta*:
a) na czas nieokreślony
b) na czas określony – na 12 miesięcy / 24 miesiące
od : ................................. roku

–

do : .................................... rok
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3.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania umowy i dokonania podłączenia internetu u Abonenta.

4. Świadczenie usługi na czas określony uważane będzie za przedłużone na czas nieokreślony, o ile
Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie 30 dni przed upływem terminu, na jaki umowa
została zawarta. W takim przypadku świadczenie usługi odbywa się na warunkach określonych dla usługi
świadczonej na czas nieokreślony.

5. Zmiana opcji usługi wymaga podpisania aneksu do umowy. Aneks może być zawarty na czas
nieokreślony lub na czas określony. W przypadku zawarcia aneksu na czas określony, okres obowiązywania
umowy zostaje na czas trwania umowy wg podpisanego aneksu.

6. Abonent (Usługobiorca)

może wypowiedzieć umowę z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, ze

skutkiem na koniec miesiąca, zgodnie z pkt. III.9 regulaminu.

7. W ramach usługi Super.Net24 , Abonent otrzymuje od "Dostawcy internetu" adres dostępowy IP :
IP: ....................................................
Załączniki do umowy świadczenia usługi dostępu do internetu:
1. Regulamin
2. Cennik (oferta)
3. Umowa

Oświadczam, że:
- otrzymałem(am) regulamin umowę (2 str.) oraz cennik dostępu do internetu i zgadzam się z ich treścią.

*

data i podpis Abonenta:

podpis osoby upoważnionej „Dostawcy internetu”

……………………………………

…………………………………………

- niepotrzebne skreślić
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