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Umowa  

na świadczenie usług dostępu do sieci Internet  

 

nr …….. /2012 

zawarta w dniu ....................... w Krępie Słupskiej  pomiędzy: WMC Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w  

Krępie Słupskiej  przy ul. Tulipanowej 11,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000317362 z kapitałem zakładowym 

100000,00 PL , NIP: 839-307-72-73- zwaną dalej Operatorem reprezentowaną przez: 

Mirosława Nakoniecznego – Prezesa Zarządu 

 

a 

 

imię i nazwisko - nazwa firmy  : ................................................................................................................ 

 

adres miejsca zameldowania na pobyt stały / siedziba  ................................................................................. 

 

nr dowodu osobistego : ..................................... 

 

PESEL / NIP :.................................... 

 

Telefon : .........................................  e-mail : .......................................................................................... 

 

zwanym dalej Abonentem 

Adres instalacji zakończenia Łącza w Lokalu: ............................................................................... 

 

 

Oświadczam, iż przed zawarciem niniejszej umowy zapoznałem/am się z warunkami: Regulaminu świadczenia 
usług przez WMC Systemy Informatyczne  Sp. z o.o., Cennika WMC Systemy Informatyczne Sp. z o.o., –stanowiących 
załączniki do Umowy promocyjnej, akceptuję ich treść i wyrażam zgodę na włączenie zawartych tam postanowień do 
niniejszej umowy. 

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

       data, imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie  

oraz jej podpis  

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta usługi dostępu do sieci 

Internet zgodnie z Regulaminem świadczenia usług przez WMC Systemy Informatyczne Sp. z o.o., we 
wskazanym Lokalu- adres instalacji. 

2. Abonent oświadcza, że przysługuje mu tytuł prawny do Lokalu.  

3. Rodzaj usługi (pakiet) wybrany przez Abonenta: ......................... o następujących parametrach 

do......................kbit/s 

4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpi, nie później niż w terminie 30 dni, licząc  od dnia złożenia Zamówienia 

i zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu świadczenia usług przez WMC Systemy 
Informatyczne Sp. z o.o. – stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. 

 

§ 2 

1. Umowa zawarta jest, z zastrzeżeniem ust.2 i 3, na okres pełnych 24 miesięcy kalendarzowych, stanowiący  
minimalny czas trwania umowy. 

2. Jeżeli rozpoczęcie świadczenia Usługi nastąpiło w innym niż pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego - okres, 

o którym mowa w ust.1 rozpoczyna bieg od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiło rozpoczęcie świadczenia Usługi.  

3. Po upływie minimalnego czasu trwania umowy, umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony. 

 

§ 3 

1. Abonent zobowiązuje się do uiszczania, przez czas trwania umowy, opłaty abonamentowej zgodnie z 

wybranym pakietem, według stawek określonych w Cenniku stanowiącym załącznik nr 2. Abonent uiszcza 
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opłatę aktywacyjną wraz z opłatą za pierwszy okres rozliczeniowy. Okres rozliczeniowy stanowi miesiąc 
kalendarzowy. 

2. Abonent zobowiązuje się do uiszczania miesięcznej opłaty abonamentowej, z góry do dnia 15-go (piętnastego) 

każdego miesiąca.  

3. Zaleganie z opłatą abonamentową za poprzedni okres rozliczeniowy,  może spowodować zawieszenie przez 

Operatora Abonentowi dostępu do sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia. Wznowienie usługi 
nastąpi po uregulowaniu wszystkich zaległych należności. 

 

 

§ 4 

1. Szczegółowe warunki i zakres usług serwisowych określone zostały w Regulaminie świadczenia usług przez 

WMC Systemy Informatyczne  Sp. z o.o.  

2. Wykaz usług - w zależności od parametrów technicznych (pakietów) oraz usług dodatkowych, płatnych usług 

serwisowych, zawiera Cennik WMC Systemy Informatyczne Sp. z o.o. – stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego oraz wysokość kar umownych w przypadku niewykonania  

lub nienależytego wykonania usługi określa Regulamin świadczenia usługi przez WMC Systemy Informatyczne 

Sp. z o.o. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 6 

Operator zastrzega sobie prawo moderowania ruchu w sieci w sposób ograniczający lub uniemożliwiający 

działanie programów szkodliwych dla funkcjonowania sieci. 

 

§ 7 

 W sprawach nieuregulowanych w umowie, Regulaminie świadczenia usług przez WMC Systemy Informatyczne 

Sp. z o.o., Cenniku WMC Systemy Informatyczne Sp. z o.o., stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo telekomunikacyjne.  

§ 8 

1. Spory wynikłe na gruncie obowiązywania umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 

właściwego dla miejsca wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 .  

2. W sytuacji, gdy Abonent jest konsumentem w rozumieniu przepisów k.c., spory mogą zostać zakończone 

polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej lub też poddane pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

§ 9 

1. W celu realizacji niniejszej umowy Operator jest uprawniony do zbierania i przetwarzania danych osobowych 
Abonenta określonych w Regulaminie na podstawie art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo 

telekomunikacyjne (Dz.U. 04.171.1800 ze zm.) 

2. Abonent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

§ 10 

Abonent upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby uprawnionej do ich 

otrzymywania.  

§ 11 

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 

 

§ 12 

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

 

 

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

         podpis Abonenta             za Operatora 

  

 


