
 Stacja -NET 

Umowa o świadczenie usług stałego dostępu do internetu          str. 1 z 2 

Umowa nr  178.213.13  .    /2011/O-KA 

o świadczenie usług stałego dostępu do Internetu 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu                         /2012r. w Ostrołęce pomiędzy: 
1.  Firmą „Stacja -NET” NIP: 758-221-82-48 REGON: 140792478 , z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Polnej 82, 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Stacja-NET" reprezentowaną przez Marka Gocłowskiego, a  

2.  (imię nazwisko/firma) …………………………………………………………………………………………………….  

(adres zameldowania / siedziby) …………………………………………………………………………………………….. 

(adres do korespondencji) . …………………………………………………………………………………………………. 

(adres instalacji) . …………………………………………………………………………………………………………… 

(nr telefonu) ………………………………..…… (email ) .............................................................................................. 

(seria i nr dowodu osobistego) .......................................................         (pesel) ...................................................................   

NIP:  …………………………………,    zwany dalej „Abonentem". 

§1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest połączenie lokalizacji Abonenta z siecią „Stacja-NET” w celu umożliwienia 

Abonentowi dostępu do Internetu.  
2. „Stacja-NET" zobowiązuje się do świadczenia usługi stałego dostępu do Internetu w zakresie i na warunkach 

określonych w niniejszej umowie i Regulaminie Świadczenia Usług Internetowych, stanowiącym Załącznik nr 1 

do niniejszej umowy, zwanym dalej „Regulaminem”. 

§2 
1.  W ramach niniejszej umowy „Stacja-NET" dokonuje instalacji i użycza Abonentowi urządzenia niezbędne do 

korzystania z usługi stałego dostępu do Internetu, które są własnością firmy „Stacja-NET".  

2. Po wykonaniu instalacji urządzenia abonenckie zostaną użyczone Abonentowi protokołem zdawczo/odbiorczym 

stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

§3 
Abonent zobowiązuje się do: 

- przestrzegania niniejszej umowy oraz Regulaminu, 

- terminowego uiszczania opłat za usługę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem  i fakturami VAT, 

- używania użyczonych i zainstalowanych przez „Stacja-NET" urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i 

wymogami prawidłowej eksploatacji 

- bezwarunkowego zwrotu „Stacja-NET" urządzeń użyczonych na okres trwania umowy. 
§4 

Abonent po zainstalowaniu przez „Stacja-NET" urządzeń dostępowych zapłaci opłatę instalacyjną pomniejszoną o 

wcześniej wpłaconą zaliczkę. Wysokość opłaty instalacyjnej zależy od strefy zasięgu sygnału internetowego i jest 

określona w cenniku. 

§5 
Od momentu podpisania umowy, w ciągu 14 dni abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez 

ponoszenia dodatkowych opłat wynikających z faktu rozwiązania umowy. Wpłacona kwota tytułem instalacji ulega 

zwrotowi. Brak pisemnego zgłoszenia rezygnacji w ciągu 14 dni od podpisania umowy jest równoznaczny z 

akceptacją dostarczanej usługi. 

§6 
Niniejsza Umowa obejmuje świadczenie Usługi typu: 

Indywidualny dost ęp do Internetu……………………..  ( do  ………… kbps pobierani e / do ………… kbps wysyłanie). 

Abonent zobowiązuje się do opłacania na rzecz „Stacja-NET" miesięcznego abonamentu za wybraną Usługę zgodnie z 

Cennikiem Usług. W dniu zawarcia Umowy opłata abonamentowa za wybraną Usługę w Cenniku dla użytkowników 
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indywidualnych wynosi …… zł brutto ( …………………………………………………). 

Powyższa kwota będzie wpłacana z góry za określony miesiąc do  11 dnia miesi ąca  na indywidualne konto   „Stacja-NET"   

Alior Bank nr rachunku: …… 2490 1028 9000 0001 31…… …… …….   W dniu zawarcia umowy Abonent wpłaca kwotę  ..…. zł, 

w tym opłata instalacyjna w wysokości ……. zł. 

§7 
W ramach umowy Stacja-NET udostępnił Biuro Obsługi Klienta od adresem  http://panel.stacja-net.pl 

 Identyfikator u żytkownika : ……………………. 

Hasło:   ………………………… 

klucz WPA2 :    ………….........……………………………………….. 

§8 
Operator ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli, nie jest możliwe dalsze świadczenie na 
rzecz Abonenta Usług lub też zapewnianie ich należytej jakości z przyczyn technicznych lub innych, niezależnych od 
Operatora. 

§9 
Abonent niniejszym upoważnia „Stacja-NET" do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy faktury. 

§10 
Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 
lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz 
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. nr 133, poz.1119) 

§11 
Abonent oświadcza, że otrzymał, zapoznał się oraz zgadza się na włączenie postanowień „Regulaminu świadczenia usług 
internetowych” do niniejszej umowy. 

§12 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres  ……. miesięcy(-ce) i może zostać wypowiedziana na zasadach określonych w 

„Regulaminie świadczenia usług internetowych”. 

§13 
W przypadku nie wykonania przez „Stacja-NET" z przyczyn technicznych instalacji usługi stałego dostępu do Internetu w ciągu 
30 dni roboczych od podpisania umowy, umowa wygasa, a zaliczki wpłacone przez Abonenta „Stacja-NET" podlegają 
zwrotowi. 

§14 
Integralną cześć niniejszej umowy stanowią załączniki:  

- załącznik nr 1 - „Regulamin świadczenia usług internetowych", 
- załącznik nr 2 - „Cennik usług", 

- załącznik nr 3 - „Protokół przekazania urządzeń". * (w przypadku instalacji urządzeń firmy Stacja-NET u abonenta) 

§15 
1) „Stacja-NET” jako Operator sieci nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w świadczeniu Usług. 
W żadnym wypadku odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszej Umowy 
nie obejmuje utraconych korzyści przez Abonenta. 
2) W przypadku rozwiązania Umowy – „Stacja-NET” zdemontuje instalację jednak nie będzie odpowiadał ani ponosił kosztów 
naprawy czy remontu pomieszczenia, trasy instalacji kabla antenowego czy miejsca mocowania anteny. 

§16 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§17 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

   Za „Stacja-NET”                        Abonent 

 

 

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


