UMOWA ABONAMENTOWA
na świadczenie usług dostępu do "Sieci Taniego Internetu szerokopasmowego dla mieszkańców Chełma" na
terenie Miasta Chełm, w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa
zawarta w Chełmie w dniu ........................ pomiędzy: Miastem Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65,
posiadającym nr REGON: 11 01 98 238, oraz NIP: 563-21-67-582, zaświadczenie o wpisie do rejestru jednostek
samorządu terytorialnego, wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji nr 124, reprezentowanym
przez .........................................................................................., zwanym w treści umowy DOSTAWCĄ USŁUG
a
1) firmą ............................................................
z siedzibą w ....................................................
........................................................................
Reprezentowaną przez:
1. .......................................................
2. .....................................................

2) Pan/Pani.......................................................................
zamieszkałym/ą: ...............................................................
..........................................................................................
Dowód osobisty seria/ numer: .........../..............................
PESEL: .............................NIP..........................................
Telef. kontaktowy:..............................................................

zwanym/ą dalej ABONENTEM o następującej treści:

§1
Dostawca Usług zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia Abonentowi za pośrednictwem Sieci dostępu do Internetu.
2. Sposób podłączenia Abonenta do Sieci określa się na podstawie warunków technicznych stwierdzonych przez
Operatora Infrastruktury.

§2
1. Abonent korzystając z Sieci zobowiązuje się do przestrzegania dobrych obyczajów oraz praw chronionych
ustawodawstwem kraju i konwencjami międzynarodowymi i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za
naruszenie tych norm oraz dóbr osobistych osób trzecich.
2. Zasady dostępu do Sieci określa Regulamin Świadczenia Usług, z którym Abonent się zapoznał i który na mocy
niniejszej Umowy akceptuje.

§3
Za świadczoną usługę Abonent zobowiązuje się wnosić na rzecz Dostawcy Usług następujące opłaty określone
w Cenniku:
1. Miesięczny abonament w wysokości ....................zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Pakiet przepustowości : □ do 256/128 kbit/s, □ do 512/128 kbit/s, □ do 1024/256 kbit/s
2. Opłata instalacyjna za przyłączenie do sieci w wysokości ...................zł brutto (w tym 23% podatku VAT)

§4
1. Abonament opłacany jest za świadczoną Usługę, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przelewem na
konto bankowe Dostawcy Usług :
Miasto Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, nr konta .......................................................... ;
2. Opłatę instalacyjną Abonent zobowiązuje się uiścić w ciągu 7 dni po wykonaniu podłączenia, na konto bankowe
nr........................................................... Operatora Infrastruktury, bądź w Biurze Obsługi Klienta Operatora
Infrastruktury mieszczącym się w Chełmie przy ul. Kolejowa 1c;

§5
Podstawą uruchomienia Usługi jest podpisanie przez Abonenta Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Instalacji. Dzień
zakończenia Instalacji jest pierwszym dniem świadczenia usługi w lokalu Abonenta

§6
Dostawca Usług zobowiązuje się do zapewnienia Abonentowi dostępu do Sieci zgodnie z Regulaminem oraz
w miarę możliwości technicznych;

§7
1. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności finansowej za jakiekolwiek straty Abonenta wynikłe z braku dostępu
do Sieci.
2. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności finansowej za ewentualną utratę danych Abonenta, naruszenie
poufności jego zasobów i inne skutki wynikłe z usterek systemu, czy też zamierzonej lub nie zamierzonej działalności
osób trzecich.

§8
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony,
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
3. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku
rażącego naruszenia przez jedną ze stron warunków Umowy lub Regulaminu.

§9
W sprawach nieokreślonych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sądy miejscowo właściwe dla Dostawcy
Usług.

§11
Sposób rozwiązania Umowy, tryb składania i rozpatrywania reklamacji są zawarte w Regulaminie dołączonym do
niniejszej Umowy.

§12
Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Abonenta, dwóch dla Dostawcy
Usług.

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

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

Abonent: ( data i czytelny podpis)

Dostawca Usług: (data, pieczęć i podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych którym jest Urząd Miasta
Chełm reprezentowany przez Prezydenta Miasta Chełm z siedzibą: ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, w celu realizacji
umowy na świadczenie usług dostępu do "Sieci Taniego Internetu szerokopasmowego dla mieszkańców Chełma" na
terenie Miasta Chełm, w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa.

c TAK

c NIE
........................................................
Abonent: ( data i czytelny podpis)

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm

Biuro Obsługi Klienta
ul. Kolejowa 1c
22-100 Chełm

