
Umowa świadczenia usług dostępu do Internetu nr                   

zawarta w dniu                  we Wrocławiu pomiędzy Connecta Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hercena 3/5, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy pod  
numerem 0000262792, zwaną dalej Operatorem, reprezentowaną przez: 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej

a

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

Adres do faktur

Adres korespondencyjny           □  taki sam, jak adres do faktur 

PESEL NIP

Dokument tożsamości (rodzaj, seria, numer) Adres e-mail

Nr telefonu stacjonarnego Nr telefonu komórkowego

zwanym dalej Abonentem.

§1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Dostawcę na rzecz Abonenta usługi dostępu do sieci Internet z prędkością:

w lokalu pod adresem:

Adres instalacji

(zwanej dalej Usługą) 
§2. Czas obowiązywania

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Za datę rozpoczęcia świadczenia usługi  określonej  umową uważa się datę podpisania protokołu przekazania przyłącza w 

użytkowanie.
 3. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 4. Za zgodą stron wyrażoną na piśmie Umowa może być rozwiązana w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia, o  

którym mowa w ust. 3.
 5. Operator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wypowiedzenia jeżeli Abonent:

 a) wykorzystuje Usługę świadczoną na jego rzecz w sposób niezgodny z Umową,
 b) działa na szkodę Operatora,

 6. Abonent może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wypowiedzenia, jeżeli Operator:
 a) świadczy Usługę w sposób niezgodny z Umową,
 b) działa na szkodę Abonenta.

§3. Zobowiązania stron
 1. W  ramach  niniejszej  umowy  Operator  zobowiązuje  się  do  podłączenia  komputerów  Abonenta  do  osiedlowej  sieci  

komputerowej i zapewnienia poprzez nią dostępu do Internetu.
 2. Abonent zobowiązuje się, że pracując w publicznych i niepublicznych sieciach transmisji danych poprzez sieć Operatora nie  

będzie  naruszał  obowiązujących  przepisów prawa,  w  szczególności  naruszał  cudzych  dóbr  osobistych,  praw autorskich  i  
propagował treści niedozwolonych prawem.

 3. Dostawca odpowiada wobec Abonenta za jakość wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej Umowy, wyłącznie w 
zakresie i na warunkach określonych w Umowie oraz w załącznikach do Umowy.

§4. Warunki płatności
1. Za świadczoną usługę Abonent zobowiązuje się uiszczać opłatę zgodną z obowiązującym Cennikiem usług w terminie 14 dni  

licząc od pierwszego dnia roboczego danego miesiąca.
2. Wystawione faktury VAT będą do odebrania w siedzibie Operatora oraz wysyłane pocztą elektroniczną.
3. Opłaty będą wnoszone na rachunek bankowy Operatora o numerze:

4. Strony ustalają okres rozliczeniowy 

miesiąc/miesięcy



§5. Oświadczenia stron
1. Abonent  oświadcza,  iż  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  zawartych  w  umowie  danych  osobowych  w  celu  wykonywania 

działalności telekomunikacyjnej przez Operatora oraz w celu informowania Abonenta przez Operatora o stanie jego usług i 
zobowiązań.

2. Strony oświadczają, iż zawarte w Umowie ich dane są zgodne ze stanem faktycznym na dzień podpisania Umowy.
3. W przypadku zmian danych, o których mowa w §6, którejkolwiek ze Stron zobowiązują się one niezwłocznie poinformować o  

tym drugą Stronę celem dokonania właściwych zmian w zapisach Umowy.
4. Abonent  oświadcza,  że  posiada  tytuł  prawny  do  zajmowania  lokalu  wymienionego  w  §1  i  wyraża  zgodę  na  wykonanie 

instalacji.

§6. Zmiana zakresu świadczonych usług i rozwiązanie umowy
1. Abonent  ma  prawo  do  zmiany  zakresu  świadczonych  usług  bez  zachowania  formy  pisemnej  w  zakresie  określonym  w 

Regulaminie.
2. Wszelkie  inne  zmiany  treści  niniejszej  umowy  wykraczające  poza  zakres  opisany  w  Regulaminie,  w  szczególności 

wypowiedzenie umowy wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Dopuszcza  się  możliwość  rozwiązania  umowy za  porozumieniem stron  po  uprzednim poinformowaniu  przez  Abonenta  o 

rezygnacji z usługi.

§7. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową lub Regulaminem mają zastosowanie przepisy Prawa Telekomunikacyjnego i 

Kodeksu Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
3. Z  chwilą podpisania  niniejszej  Umowy,  Abonent  oświadcza,  że  otrzymał  Regulamin i  Cennik,  które  są integralną częścią  

Umowy, zapoznał się z nimi oraz w pełni zgadza się z ich postanowieniami.

_______________________ _____________________
Operator Abonent

Załączniki:
 -   protokół przekazania przyłącza w użytkowanie
 -   kserokopia dokumentu tożsamości Abonenta
 -   Regulamin Świadczenia Usług Dostępu do Internetu Connecta Sp. z o.o.
 -   Cennik Usług Connecta Sp. z o.o.


