Umowa o świadczenie usługi dostęp do Internetu MSNET przez nowogrod.NET Sp. z o.o.
numer
nr-um
zawarta w dniu data zawarcia
roku pomiędzy:
nowogrod.NET Sp. z o.o.
ul. Rynek 26
66-010 Nowogród Bobrzański
zwanej dalej „Operatorem” lub „Stroną”
a,

To jest podstawowy wzór umowy. Faktyczna umowa, którą Państwo z nami podpiszą może
Adres email:
zawierać inne rozwiązania, właściwe dla wybranej przez Państwa oferty. Prosimy nie
wypełniać tego wzoru i nie przesyłać go do nas. Przesłanie wypełnionego dokumentu nie
Telefon kontaktowy:
będzie równoznaczne z zawarciem umowy.

PESEL:
zwanej dalej „Abonentem” lub „Stroną”
Miejsce instalacji [] takie jak zamieszkania,[] inne:

Dane do panelu EBOK
ID:
PIN:

§1
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta usługi dostęp do Internetu MSNET w lokalu Użytkownika:
w opcji:
na warunkach promocji
Opłata instalacyjna:
2. Operator świadczy na rzecz Abonenta usługę dostęp do Internetu MSNET w zakresie i na warunkach określonych
w „regulaminie korzystania z usług nowogrod.NET”, zwanym dalej „Regulaminem”, a także na
warunkach określonych w „regulaminie oferty promocyjnej”, o ile dotyczy, zwanym dalej „Regulaminem Promocji”
§2
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony/ określony 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.
2. Data rozpoczęcia świadczenia usługi (jeżeli inna niż data zawarcia umowy)
§3
1. Abonent zobowiązuje się uiszczać opłaty zgodnie z aktualnym Cennikiem usługi dostęp do Internetu MSNET.
§4
1. Operator informuje Abonenta, iż Regulamin zawiera między innymi zapisy dotyczące:
a) sposobu dokonywania płatności oraz okresie rozliczeniowym,
b) użytkowania udostępnionych urządzeń,
c) danych dotyczących funkcjonalności i jakości świadczonej usługi,
d) obsługi serwisowej,
e) zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
f) zasad, trybów i terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji,
g) informacji o polubownych sposobach rozwiązywania sporów,
h) sposobie uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych,
i) potencjalnych zagrożeniach oraz sposobach im zapobiegania,
j) wszelkich opłatach należnych w momencie rozwiązania umowy,
k) sposobach zmian opcji.
§5
Urządzenia zainstalowane w lokalu Użytkownika opisane w protokole zdawczo-odbiorczym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy są
własnością Operatora. Abonent po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy jest zobowiązany do zwrotu Urządzeń zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
§6
1. Umowa wiąże Strony od dnia jej podpisania przez obie Strony.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.
§7
Abonent oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Cennikiem usługi, a także Regulaminem Promocji jeżeli dotyczy, przed podpisaniem Umowy.
Podpisując umowę Abonent wyraża zgodę na to, że jego dane osobowe tj. imię, nazwisko, dane z dowodu osobistego, adres zamieszkania,
korespondencyjny oraz świadczenia usługi zawarte w niniejszej umowie będą przetwarzane przez Operatora, celem świadczenia
usług telekomunikacyjnych. Dane te mogą być przekazywane uprawnionym organom lub podmiotom w razie takiej konieczności na zasadach
określonych w "Informacji o zakresie ochrony danych osobowych i ich przetwarzaniu".
§8
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki (niepotrzebne skreślić):
1. Protokół zdawczo odbiorczy udostępnionych przez Operatora urządzeń,
2. Regulamin świadczenia usług nowogrod.NET,
3. Cennik usługi MSNET,
4. Regulamin/y Promocji,
5. Oświadczenia o odstapieniu od umowy,
6. Informacja o zakresie ochrony danych osobowych i ich przetwarzaniu
7 .Oświadczenie na rezygnację i złożenie sprzeciwu na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wycofanie oświadczeń i zgód wcześniej złożonych
8. Oświadczenia i wnioski Abonenta

Operator

Abonent

Oświadczenia i wnioski Abonenta do umowy numer

nr-um

zawartej w dniu

data zawarcia

1. Abonent oświadcza, iż przed zawarciem umowy otrzymał wzorzec Umowy, Regulaminu świadczenia usług, Cennika,
Regulaminu/ów Promocji, Informacji o zakresie ochrony danych osobowych i ich przetwarzaniu.

data zawarcia
Abonent

2. Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych za pomocą EBOK, a także na wskazany
adres e-mail.

data zawarcia
Abonent

3. Wnoszę o dostarczanie mi każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia
usług nowogrod.NET, a także o każdej proponowanej zmianie w Cenniku oraz informacji związanych z wykonaniem Umowy
- drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej
- za pośrednictwem EBOK
chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują wyłącznie zawiadomienia poprzez publiczne ogłoszenie.

data zawarcia
Abonent

4. Wyrażam zgodę na potwierdzanie przyjęcia składanych przeze mnie reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na reklamacje
przez Operatora:
- drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej
- za pośrednictwem EBOK
data zawarcia
Abonent

5. Wnoszę o wykonanie instalacji i aktywacji usług oraz rozpoczęcie świadczenia mi usług przed upływem czternastodniowego
terminu do odstąpienia przeze mnie od Umowy zawartej poza lokalem Operatora / na odległość.

data zawarcia
Abonent

6. Abonent wyraża zgode na otrzymywanie informacji handlowych na adres e-mail oraz numer telefonu wskazany w Umowie
lub EBOK.
data zawarcia
Abonent

