

Umowa o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych

Nr 172-....................-....................-.................... (adres IP)

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ...................................................................... roku w ...............................................................................

pomiędzy Operatorem:

firmą Warpol.NET	NIP: 822-188-13-97	Regon: 141492175
05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Gościniec 92/7
reprezentowaną przez właściciela:
Macieja Aneszko, legitymującego się Dowodem Osobistym numer AIU158121

TELEFON KONTAKTOWY:  0-501 150 901,	FAX: 0-22 773 45 03,	E-MAIL: mac@warpol.net

a Abonentem:

	nazwa / imię i nazwisko: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

	adres: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Reprezentant: ......................................................................................................................................................... nr Dowodu Osobistego: ....................................................................................

	kontakt (telefon, fax, e-mail): ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

	adres miejsca instalacji: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Operator zobowiązuje się do udostępnienia bramki VoIP oraz jej późniejszej obsługi informatycznej wraz z przydzieleniem wymaganego pasma Internetowego do korzystania z usług telefonii internetowej przez Abonenta od dnia ................................................................................................................................................... .
	Opłata jednorazowa związana z aktywacją usługi została wniesiona przez Abonenta przed podpisaniem niniejszej umowy w wysokości .............................................. zł.
	Adres sprzętowy urządzenia: ................................................................................... , Numer telefonu (PSTN):  .................................................................................... .
Panel administracyjny: .....................................................................  , nazwa konta: ...................................................................... , hasło: ….......................................................... .
	Instalowany sprzęt jest własnością Operatora. Abonent zobowiązuje się do zwrotu bramki VoIP w ciągu 7 dni od momentu wygaśnięcia umowy. W przypadku nie dokonania zwrotu lub zwrotu urządzenia uszkodzonego i/lub niekompletnego, Abonent zobowiązuje się do zapłaty Operatorowi kary umownej w wysokości 200 zł w terminie 14 dni od rozwiązania umowy.
	Abonent zobowiązuje się do ponoszenia miesięcznych opłat abonamentowych zgodnie z aktualnym Cennikiem w terminach określonych w Regulaminie przelewem na konto Operatora:

BRE BANK S.A. WBE/Łódź
Warpol.NET
93 1140 2004 0000 3702 5390 7777
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
Operator zobowiązuje się do zwrotu Abonentowi opłaty aktywacyjnej, jeśli rozwiązania umowy zostało dokonane z winy Operatora w ciągu 3 miesięcy od momentu aktywacji usługi. W pozostałych przypadkach opłata aktywacyjna nie podlega zwrotowi.
	Umowa została zawarta w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
	Każda zmiana do niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Regulaminem, pod rygorem nieważności, winna być sporządzona w formie pisemnej.
	Abonent oświadcza, że zapoznał się z integralnymi załącznikami do niniejszej umowy, którymi są:
	Regulamin Świadczenia Usług (http://www.warpol.net/internet/regulamin),

Cennik Świadczenia Usług (http://www.warpol.net/telefon).

	Operator	Abonent

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

