BIG SERWIS S.C.
Flakus Andrzej, Robert Borszcz
41-800 Zabrze, ul. Łangowskiego 2
tel. (32) 2765666, fax (32) 3760281
tel. kom. 0 601 41 24 50-51
e-mail: biuro@bigserwis.pl

Zabrze, 12 sierpnia 2005

UMOWA ABONAMENTOWA
Na świadczenie usług dostępu do internetu

Zawarta w Zabrzu w dniu................. roku, pomiędzy:
firmą BIG SERWIS S.C. z siedzibą w Zabrzu, ul. Łangowskiego 2 reprezentowaną przez
Andrzej Flakus i Robert Borszcz - właściciele
Zwaną dalej Operatorem,
a
1) firmą .......................................................................................................................................
Z siedzibą w ................................................................................................................................
Reprezentowaną przez:
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
2) Panem/Panią:
zamieszkałym(ą) ..............
legitymującym(ą) się dowodem osobistym o nr. ..............................
PESEL ...................................................., NIP
zwanym(ą) dalej Abonentem.

1.
2.
3.
4.

5.

§1
Operator zobowiązuje się świadczyć na rzecz Abonenta usługę zapewniania stałego dostępu do sieci
Internet.
Sposób podłączenia Abonenta do sieci Internet określa się na podstawie warunków technicznych
stwierdzonych w siedzibie Abonenta.
Operator celem realizacji umowy zainstalował urządzenie radiowe wraz z anteną, kablem i innym osprzętem,
które pozostaje własnością firmy BIG SERWIS S.C.
W przypadku. Gdy dojdzie do rozwiązania niniejszej Umowy, Abonent zobowiązany jest do zwrotu
urządzenia radiowego wraz z antena i innym osprzętem. W przypadku, gdy zwrot urządzenia jest niemożliwy
lub urządzenie jest niekompletne, zniszczone lub uszkodzone – Abonent zobowiązuje się do zapłaty na rzecz
BIG SERWIS S.C. zryczałtowanego odszkodowania w kwocie 600,00 zł (słownie: sześćset).
Zasady dostępu do sieci Internet określa Regulamin Świadczenia Usług, z którym Abonent się zapoznał i
który na mocy niniejszej Umowy akceptuje.

§2
1. Za świadczoną usługę Abonent zobowiązuje się wnosić na rzecz Operatora następujące opłaty określone w
Cenniku:
a) opłatę instalacyjną za przyłączenie do sieci w wysokości 350,00 zł brutto, ( w tym 22% podatku
VAT)
b) miesięczny abonament w wysokości: 60,00 zł brutto (w tym 22% podatku VAT)
2. Opłatę instalacyjną Abonent zobowiązuje się uiścić w ciągu 3 dni po wykonaniu podłączenia.
3. Abonent zobowiązuje się do wnoszenia opłaty abonamentowej do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
4. Abonament pobierany jest „z góry”. Pierwsza opłata abonamentowa pobierana jest razem z opłatą
instalacyjna.
NIP: 648-23-69-059

ING Bank Śląski S.A.

46 1050 1588 1000 0022 4176 7439

5. Pierwszy abonament pomniejszony jest o (30-n)/30*Abonament zł, gdzie n jest liczbą dni pozostałych do
końca miesiąca.
6. Za opóźnienia w uiszczaniu opłat pobiera się odsetki ustawowe. Odsetki należą się za czas opóźnienia,
poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zapłaty rachunku. Odsetki
nalicza się w dniu zapłaty przez Usługobiorcę zaległej należności licząc stan przeterminowania od dnia
wyznaczonego jako termin płatności.
§3
1. Operator zobowiązuje się zapewnić Abonentowi nieprzerwany dostęp do sieci w miarę możliwości
technicznych oraz zawiadamiać Abonenta, o ile to możliwe z wyprzedzeniem, o wszelkich pracach przy sieci
powodujących przerwy w łączności.
2. Za przerwy w dostępie do sieci trwające dłużej niż trzy dni robocze wynikłe z winy Operatora, Operator
obniży Abonentowi opłatę miesięczną o 1/30 za każdy dzień braku świadczenia usługi, przy zastrzeżeniu
granicy odpowiedzialności Operatora w punkcie styku sieci Operatora z sieciami innych operatorów.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do sieci wynikły z przyczyn losowych (burze, zaniki
zasilania, zalanie, przepięcia, kradzież, itp. zdarzenia siły wyższej).
§4
płatnikiem VAT,

1. Abonent oświadcza, że jest
i że legitymuje się numerem NIP
………………………………….
2. Abonent upoważnia Operatora do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
3. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez operatora w rozumieniu
wynikającym z art. 6 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz
883).
§5
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za jakiekolwiek straty Abonenta wynikłe z braku dostępu
do sieci.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za ewentualną utratę danych Abonenta, naruszenie
poufności jego zasobów i inne skutki wynikłe z usterek systemu czy też zamierzonej lub niezamierzonej
działalności osób trzecich.
1.
2.

3.
4.
5.

§6
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, lecz nie krótszy niż 12-cie miesięcy.
Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z wyprzedzeniem 30 dni, jednakże
Jej wypowiedzenie ze strony Abonenta w okresie pierwszych 12-tu miesięcy od podpisania, wiąże się z karą
umowną w wysokości 300,00 zł brutto nałożoną na Abonenta przez Operatora.
Wszystkie zmiany w umowie, z wyjątkiem zmiany Cennika Usług wymagają formy pisemnej w postaci
aneksów.
Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z wyprzedzeniem 30 dni.
Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku
naruszenia przez jedną ze stron warunków umowy

§7
1. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieokreślonych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sądy właściwe dla siedziby
Operatora.

……………………………..
Operator

………………………………
Abonent

KONFIGURACJA PROTOKOŁU TCP/IP
Zestaw koniecznych i wystarczających danych do prawidłowego funkcjonowania dostępu do sieci
BigNET oraz Internetu.

Adres IP:
Maska podsieci:
Brama domyślna:
Serwery DNS:
Dodatkowe serwery DNS:

195.94.214.241
157.25.5.18

MAC Adres karty sieciowej lub karty radiowej:
Inne informacje:

Nazwisko i imię:
Adres:
Adres e-mail:
Nr Gadu-Gadu:
Nr telefonu:
Nr tel. komórkowego:

……………………………..
Operator

………………………………
Abonent

