UMOWA ABONENCKA
Nr «LP»/2009
Zawarta: Stanisławów Drugi «Data_roypoczecia»
pomiędzy:
ADKOM Arkadiusz Banaszek
Stanisławów Drugi, ul. Wolska 38
05-119 Legionowo
NIP: 536-133-49-95
zwanym w dalszej części umowy „ADKOM”
a
Imię i Nazwisko/Nazwa firmy: «Imie_i_nazwisko»
Adres: «Adres», «KOD» «Miasto»
zwanym w dalszej części umowy „Abonentem”
o następującej treści:
§1
1. Niniejsza umowa reguluje zakres i warunki świadczenia przez ADKOM usług
polegających na umożliwieniu Abonentowi dostępu do sieci internet.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest „Regulamin świadczenia usług przez ADKOM”
(załącznik nr 1), zwany dalej „Regulaminem”
3. Podpisując niniejszą umowę, Abonent jednocześnie potwierdza otrzymanie
egzemplarza Regulaminu.
4. Wysokość wszelkich opłat do ponoszenia, których zobowiązany jest Abonent w
związku z niniejszą umową jest ustalona w umowie i może być zmieniona aneksem.
5. ADKOM oświadcza, że dysponuje możliwościami technicznymi pozwalającymi na
umożliwieniu Abonentowi dostępu do sieci internet, na zasadach określonych w
umowie i Regulaminie.

§2
1. ADKOM oferuje Abonentowi dostęp do sieci internet za pomocą transmisji radiowej w
paśmie 2,4Ghz lub 5Ghz.
2. Sprzęt niezbędny do korzystania z usługi dostarcza firma ADKOM, lub jest nabywany
we własnym zakresie.
§3
1. Abonent jest zobowiązany do informowania ADKOM o wszelkich zmianach dotyczących
statusu prawnego i adresu
§4
1. Opłata abonamentowa za usługę dostępu do sieci Internet zostaje ustalona w
wysokości «Abonament» zł BRUTTO miesięcznie, płatna do 21 dnia danego miesiąca.
2. Abonent zobowiązuje się wnieść opłatę tytułem aktywacji usługi w wysokości
«oplata_aktzwaczjna» złotych.
3. Parametry usługi: Internet 1500/512 kbps (DOWNLOAD ceil-1500, rate-512; UPLOAD
ceil-512, rate-128 [kbps].
§5
1. Umowa zostaje zawarta do 31.12.2009 z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
2. Każdej ze stron przysługuje możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z
zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
3. ADKOM zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia w przypadkach wyszczególnionych w Regulaminie.
§6
1. Abonent uzyska dostęp do sieci internet najpóźniej w ciągu 5 dni, od podpisania
niniejszej umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu kodeksu
cywilnego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
§7
Podpisując umowę Abonent oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i przyjmuje
je do stosowania.
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