UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU
Umowa nr _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ , zawarta w dniu 201 _ - _ _ - _ _ pomiędzy:
- firmą ProgresNet Julita Dudziuk, ul. Strumykowa 6A/40, 03-138 Warszawa, NIP: 773-222-87-23, Regon:
140159189, tel. 600 055 046, info@progresnet.pl, www.progresnet.pl
- Klientem (imię i nazwisko/nazwa firmy): . ...........................................................................................................................,
nr dow. os.: ................................................, PESEL: .........................................., NIP: ..........................................................,
adres zameldowania / siedziby firmy: ...................................................................................................................................,
adres do korespondencji: .........................................................................................................................................................,
adres świadczenia usługi: .........................................................................................................................................................,
tel. stac.: ....................................., tel. kom. ....................................., e-mail .........................................................................,

Wybrane opcje (niepotrzebne skreślić):
Pakiet Ekonomiczny / Pakiet Optymalny / Pakiet Wygodny / Pakiet Komfortowy / Pakiet Maksymalny
/ LTE Mini bez limitu / LTE Opti / LTE Maxi bez limitu / Wykonanie instalacji stacjonarnej LTE /
Bezprzewodowy Dom / Inny:

..............................,

Wybrany okres trwania umowy (niepotrzebne skreślić):
6 miesięcy / czas nieokreślony
§ 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez firmę ProgresNet usługi dostępu do Internetu na rzecz
Klienta w zakresie i na warunkach określonych w „Regulaminie”.
§ 2. Klient oświadcza, Ŝe posiada tytuł prawny do lokalu uprawniający go do podejmowania decyzji w zakresie
akceptacji instalacji i eksploatacji sieci w tym lokalu.
§ 3. Klient oświadcza, Ŝe zapoznał się z ofertą firmy ProgresNet i zawiera niniejszą umowę na odpłatne korzystanie
z usługi dostępu do Internetu.
§ 4. Na podstawie niniejszej umowy firma ProgresNet świadczy usługę dostępu do Internetu w opcji wskazanej
powyŜej. Opcja moŜe zostać zmieniona poprzez oświadczenie klienta przekazane drogą elektroniczną lub na piśmie.
§ 5. Umowa zostaje zawarta przez strony na czas zaleŜny od wybranej opcji:
a) 6 miesięcy – Umowa zawierana jest na okres 6 pełnych miesięcy kalendarzowych. W tym okresie zmiana
pakietu na niŜszy, bądź rozwiązanie umowy skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej opisanej w § 6. Po tym
okresie umowa przedłuŜa się na czas nieokreślony.
b) czas nieokreślony – Umowa zwierana jest na czas nieokreślony.
§ 6. Rozwiązanie Umowy:
a) KaŜdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy złoŜone w formie pisemnej z miesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, na warunkach zgodnych z załączonym
„Regulaminem”. W przypadku rozwiązania umowy zawartej na okres 6 miesięcy przed upływem pełnych 6
miesięcy kalendarzowych zostaje naliczona opłata dodatkowa w wysokości zgodnej z poniŜszym wzorem:

opłata dodatkowa = opłata za instalację na czas nieokreślony – pobrana opłata za instalację
b) Umowa moŜe być ponadto rozwiązana przez Klienta w terminie 10 dni od jej podpisania. W takim przypadku
Klient nie ponosi Ŝadnych kosztów. Faktury za instalację, aktywację i abonament nie są wystawiane, bądź są
wystawiane do nich faktury korygujące.
§ 7. Umowa moŜe zostać rozwiązana przez firmę ProgresNet bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym
w przypadkach zawartych w „Regulaminie”.
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§ 8. Klient zobowiązuje się uiszczać opłaty abonamentowe zgodnie z aktualnym Cennikiem firmy ProgresNet.
Okres rozliczeniowy: miesiąc. Termin płatności: za dany miesiąc upływa z dniem 5 danego miesiąca.
§ 9. Przerwanie ciągłości wpłat lub nieterminowe wpłaty spowodują odłączenie klienta od sieci Internet.
§ 10. Za ponowne włączenie do sieci Internet klient ponosi koszty w wysokości określonej w Cenniku firmy
ProgresNet.
§ 11. Klient ponosi opłatę za instalację lub aktywację. Urządzenia pozostają własnością firmy ProgresNet.
§ 12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze stron.
Dodatkowe zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu określa „Regulamin”. W przypadkach, w których
„Regulamin” stanowi inaczej niŜ „Umowa”, pierwszeństwo będą miały postanowienia „Regulaminu”.
Załączniki: Regulamin, Cennik

Oświadczam, Ŝe zapoznałem(-am) się z treścią Umowy, Regulaminem i Cennikiem, akceptuję ich postanowienia i
potwierdzam odbiór jednego egzemplarza Regulaminu i Cennika.
WyraŜam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie firmy ProgresNet, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 dla celów związanych z wykonywaniem niniejszej
umowy.

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

Podpis klienta

wersja 16.12.01
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Podpis przedstawiciela operatora

