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Umowa o zapewnienie przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej

Nr …………………..

zawarta w dniu ……………………….., miejsca zawarcia umowy : Kępice / Łosino / Dębnica Kaszubska

pomiędzy WMC Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w  Krępie Słupskiej  (adres: 76-200 Krępa Słupska, ul. Tulipanowa 11),  wpisaną 
do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
000317362,  z kapitałem zakładowym 100 000,00 PL , NIP: 839-307-72-73, zwaną dalej –  „WMC”;
reprezentowaną przez 

Kamilę Filasiak  -  osobę upoważnioną do działania w imieniu Dostawcy usług,

a 
�  osobą fizyczną będącą konsumentem …………………………………………………………………………………………….PESEL:…………………………………………

Adres ..............................................................................................................................................................................................................
zwaną dalej „Zamawiającym”,

§ 1. 
RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Na podstawie niniejszej umowy  WMC zapewni  Zamawiającemu przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej WMC, poprzez wykonanie przyłącza     
    światłowodowego do lokalu Zamawiającego , którego adres stanowi miejsce zakończenia sieci , na koszt WMC.
2. Zamawiający na podstawie niniejszej umowy nie jest zobowiązany do podpisywania z WMC umów na usługi telekomunikacyjne.
3. Zamawiający na podstawie niniejszej umowy w dowolnym okresie  będzie miał możliwość  przyłączenia się do sieci telekomunikacyjnej WMC  
    bez ponoszenia opłat instalacyjnych. 
4. Zamawiający na podstawie niniejszej umowy będzie mógł skorzystać  z usług telekomunikacyjnych WMC -  tj. Internet,  Telewizja, Telefon - po 
    zawarciu odrębnej umowy z WMC na świadczenie usług telekomunikacyjnych do lokalu, którego adres stanowi miejsce zakończenia sieci oraz  
    na warunkach określonych w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
5. Opłaty za usługi telekomunikacyjne, Zamawiający będzie ponosił po zawarciu odrębnej umowy o świadczenie usług  telekomunikacyjnych,  
    zgodnie z wybranym pakietem usług, na warunkach określonych w umowie  o świadczenie usług telekomunikacyjnych.  
4. W celu zapewnienia przyłącza do sieci telekomunikacyjnej WMC, przydziela Zamawiającemu numer ID …………………………

§ 2.
TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁACZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Termin oczekiwania na  przyłączenie do sieci wynosi do 120 dni od dnia zawarcia umowy.
2. WMC rozpocznie świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie 60 dni od dnia zawarcia przez  Zamawiającego umowy o świadczenie     
    usług telekomunikacyjnych, nie wcześniej jednak niż  po przyłączeniu do sieci WMC. 

§ 3. 
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY ORAZ WARUNKI JEJ PRZEDŁUŻENIA I ROZWIĄZYWANIA

1. Umowa zostaje zawarta na czas:
nieoznaczony
oznaczony: �  12 miesięcy  �  24 miesiące. 

2. Minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych wynosi 12 miesięcy. 
3. W przypadku zawarcia umowy  na czas oznaczony, po jego upływie umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, o ile  Zamawiający nie   
    złoży oświadczenia przeciwnego, w formie pisemnej, nie później niż na 30 dni przed upływem czasu oznaczonego, obowiązywania umowy.
4. Strony mogą rozwiązać niniejsza umowę, w formie pisemnej, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. 



§ 4.

Na dzień zawarcia umowy o zapewnienie przyłączenia do sieci, umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych z WMC umożliwia 
korzystanie z pakietów taryfowych : 
1) Internet  - pakiet �  ECO � STANDART �  SUPER �  PREMIUM
2) Telewizja - PAKIET WIELOTEMATYCZNY
3) Telefon - pakiet  �  ECO � STANDART �  SUPER �  PREMIUM

§ 5.

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez WMC  zawiera postanowienia dotyczące:
1. Sposobu składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi,
2. Sposobu dokonywania płatności.
3. Trybu i warunków dokonywania zmiany umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

§ 6.

W Regulaminie  świadczenia usług telekomunikacyjnych przez WMC, zawarte są postanowienia umowy dotyczące:
1) Ograniczeń w zakresie korzystania z udostępnionych Abonentowi przez  WMC urządzeń końcowych, jeżeli zostały wprowadzone. 2) Danych o funkcjonalności 
świadczonej usługi. 3) Jakości usług telekomunikacyjnych, w tym minimalne oferowane poziomy jakości usług, czas wstępnego przyłączenia. 4) Sposobu 
informowania Abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych w przypadku usługi dostępu do sieci Internet świadczonej w ruchomej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej oraz o możliwości bieżącej kontroli stanu takiego pakietu przez Abonenta. 5) Zakresu usług serwisowych, oraz sposobu komunikowania się 
z podmiotami, które je świadczą. 6) Zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokości odszkodowania oraz 
zasad i terminów jego wypłaty, w szczególności w przypadku gdy nie został osiągnięty określony w umowie poziom jakości świadczonej usługi. 7) Zasad, trybu i 
terminów składania i rozpatrywania reklamacji. 8) Informacji o polubownych sposobach rozwiązania sporu. 9) Sposobu uzyskania informacji o aktualnym cenniku 
oraz kosztach usług serwisowych. 10) Zasad umieszczenia danych Abonenta w spisie abonentów w przypadku umowy dotyczącej świadczenia usług głosowych. 
11) Sposobu przekazywania Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i 
danych osobowych. 12) Opłat należnych w momencie rozwiązania umowy, warunków zwrotu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

§ 7. 
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

1) Załącznik nr 1 - wzór umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez WMC,
2) Załącznik nr 2 - Regulaminu świadczenia usług przez WMC,
3) Załącznik nr 3 - Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych przez WMC, 
4) Załącznik nr 4 - Oświadczenia Zamawiającego.

………………………………………      ……………………………….…….………………………
      Data i podpis Zamawiającego Podpis osoby upoważnionej 

do działania w imieniu WMC

Załącznik nr 4 do umowy o zapewnienie przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej 

OŚWIADCZENIA Zamawiającego.
1. Oświadczam, iż przed zawarciem niniejszej umowy, zapoznałem/am się z jej warunkami.
2. Oświadczam, że:
a) załączniki do niniejszej umowy otrzymałem, 
b) wyrażam zgodę na dokonanie kserokopii dokumentów przedstawionych przy zawarciu umowy,
c) zostałem poinformowany, iż na podstawie ustawy prawo telekomunikacyjne,  przedsiębiorca telekomunikacyjny jest uprawniony do przetwarzania następujących danych dotyczących   osoby żądającej świadczenia 
usługi dostępu do sieci telekomunikacyjnej: nazwisk i imion;   imion rodziców;  miejsca i daty urodzenia; adresu miejsca zamieszkania i adresu korespondencyjnego jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania; 
numeru ewidencyjnego PESEL - w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej; nazwy, serii i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa 
członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej - numeru paszportu lub karty pobytu; zawartych w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
d) wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie innych, niż określone w pkt. d), moich danych, związanych ze  świadczoną usługą, tj.: numer konta bankowego, bankowego, karty płatniczej, adresu poczty 
elektronicznej oraz numerów telefonów kontaktowych,
e)  Zamawiającemu przysługuje tytuł prawny do lokalu, w którym będzie zapewnione przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej WMC. 

………………………………………      ……………………………….…….………………………
      Data i podpis Zamawiającego Podpis osoby upoważnionej 

do działania w imieniu WMC


