UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DOSTĘPU DO SIECI OSIEK-NET
NR ............

zawarta w dniu …………...................………. r. w Osieku n/Notecią
pomiędzy:
Sklep Komputerowy Usługi - Sprzedaż R. Kasprzycki, 89-300 Wyrzysk, ul.Staszica 7
zwanym dalej Operatorem,
a Abonentem:
….………………………………….................................…………........……………………
Miejsce świadczenia usługi: ..........................................................................................
Dane urządzenia dostępowego i TCP/IP:
S/N: ................................................................................................................................
MAC: ............................ IP: ..................... Maska: 255.255.255.0

Brama: 10.0.1.1

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest doprowadzenie przez Operatora do Abonenta łącza sieci OSIEK-NET, dokonanie jego
aktywacji oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet. Operator przydziela Abonentowi wewnętrzny numer IP oraz konto e-mail.
§2
Usługi o których mowa w § 1 świadczone będą na warunkach określonych w Cenniku i Regulaminie korzystania z dostępu
do Internetu w sieci OSIEK-NET, zwanym dalej „Regulaminem”. Regulamin i Cennik stanowią integralną część umowy.
§3
Abonent zobowiązany jest do opłacania abonamentu ustalonego przez Operatora w trybie określonym w Regulaminie.
§4
Wykonana instalacja sieci lokalnej wraz z urządzeniami pozostaje własnością Operatora i jest przez niego administrowana
oraz zarządzana. Urządzenia zamontowane u Abonenta stają się jego własnością w dniu wygaśnięcia Umowy.
§5
Usługi świadczone są codziennie, bez żadnych ograniczeń czasowych z wyjątkiem przerw technicznych. Operator może bez
uprzedniego powiadomienia nie ponosząc odpowiedzialności, ograniczyć korzystanie z usługi lub pogorszyć jej jakość
w celu przeprowadzenia prac technicznych.
§6
Umowa obowiązuje obie strony przez okres jednego roku. Jeżeli na 30 dni przed upływem terminu wygaśnięcia, umowa nie
zostanie wypowiedziana wówczas staje się obowiązująca na czas nie określony.
§7
Abonent wyraża zgodę na włączenie swoich danych osobowych do zbioru danych, obejmującego wszystkich abonentów oraz
przetwarzanie ich, gromadzenie, utrwalanie i przechowywanie przez Operatora lub osoby trzecie działające w jego imieniu.
Równocześnie Abonent wyraża zgodę na przysyłanie materiałów promocyjnych, reklamowych i innych podmiotów
rozpowszechnianych przez Operatora. Abonent oświadcza, że został powiadomiony o dobrowolności podania swoich danych
oraz o prawie wglądu do nich i ich poprawiania.
§8
Oświadczam, że zapoznałem się z Cennikiem oraz Regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

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

(podpis Operatora)

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

(podpis Abonenta)

