
UMOWA  nr 14/11/19

zawarta w Krakowie, dnia ……………14.11.19………………….................., pomiędzy:

HOR.NET Polska Spółka z o.o., 30-443 Kraków, ul. Józefa Marcika 12, reprezentowaną przez
Prezesa Zarządu – Violettę Tashi;  zwaną dalej Operatorem,

a Panem/-nią:  

adres zameldowania: 

adres korespondencyjny: JW 

Nr dowodu osobistego:  ………………………...PESEL: ……………………………………………………

Telefon kontaktowy:  ……………………………………...e-mail: ……………………………………….. .

zwanym/-ą  dalej Abonentem.

łącznie zwane w umowie „Stronami”.

Dotyczy lokalizacji :  

1. Przedmiotem Umowy jest usługa teleinformatyczna Internet …..., polegająca na udostępnieniu
stałego połączenia z siecią Internet poprzez sieć lokalną łączącą grupę odbiorców. 

2. Warunki  wykonania  usługi  niniejszej  umowy  zostają  sprecyzowane  w  załączniku  nr  1
„Regulamin świadczenia usług przez HOR.NET Polska Sp. z o.o.”.           

3. Umowa zostaje zawarta na czas: nieokreślony* / określony*…...  msc ; począwszy od 

dnia:......14.11.19.…......., tj. od dnia podpisania „Protokołu przekazania łącza”.  W przypadku 

Umowy zawartej na czas określony, po upływie okresu, na jaki została zawarta, ulega ona 

przekształceniu w Umowę zawartą na czas nieokreślony, chyba że Abonent na co najmniej 10 

dni przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży pisemne oświadczenie o braku woli 

przedłużenia Umowy.

4. Opłata aktywacyjna: ......…0zł.............. brutto.

5. Opłata abonamentowa za usługę będącą przedmiotem Umowy wynosi:...............zł.  brutto
miesięcznie.

6. Abonentowi zostaje przyznana ulga na opłatę instalacyjną wynoszącą  500 zł. brutto. 

7. Należność z tytułu abonamentu należy opłacać przelewem na rachunek bankowy podany  na
fakturze  VAT wystawionej   przez  operatora  lub  dokonywać  wpłaty  gotówkowej  w siedzibie
Firmy.



8. Abonent zobowiązuje się do zapłaty opłaty abonamentowej za dany miesiąc z góry,  w terminie
7-miu dni od daty wystawienia faktury, przez  cały  czas trwania umowy.  Strony uzgadniają, 
że termin  uiszczenia płatności z tytułu opłaty abonamentowej uważa się za zachowany, jeżeli 
wpłata na konto Operatora bądź wpłata gotówkowa tej należności w biurze Operatora zostaną 
uiszczone najpóźniej w terminie do 8-go dnia każdego miesiąca. Wpłata za pierwszą fakturę – 
według podanego na niej terminu.

9. Faktura wysyłana jest w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez 
abonenta  –  w  przypadku  nie  zaakceptowania  przez  abonenta  takiej  formy  otrzymywania  
faktur, faktura wysyłana jest na adres korespondencyjny wskazany przez abonenta. 

10. Umowa może zostać  rozwiązana przez każdą ze stron w formie  pisemnej   –  pod rygorem
nieważności   –   z  zachowaniem  30-dniowego  okresu  wypowiedzenia,  licząc  od  kolejnego
pełnego okresu obrachunkowego.
Jeśli umowa zostanie rozwiązana przez Abonenta przed upływem jej obowiązywania, wówczas
dopłaca  on  różnicę  kosztów  instalacji  usługi,  w  wysokości nieprzekraczającej  wartości  ulgi
przyznanej Abonentowi w związku z zawarciem Umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej
wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

11. Abonent oświadcza że zapoznał się z „Regulaminem świadczenia usług przez HOR.NET Polska
Sp. z o.o.”. (Załącznik nr 1), oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

12. W  przypadku  jakichkolwiek sporów  wynikłych  na tle stosowania niniejszej Umowy,  Operator
i Abonent zobowiązują się rozwiązać je w drodze mediacji lub poddać go pod rozstrzygnięcie
sądu  polubownego.  Gdyby  polubowne  rozwiązanie  sporu  okazało się  niemożliwe,  Operator
i  Abonent  poddadzą  spór  do  rozstrzygnięcia  Sądowi  właściwemu  dla  siedziby  Operatora  -
chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

13. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej
ze Stron.

*niepotrzebne skreślić 

Po zapoznaniu się,  akceptuję warunki niniejszej umowy,

….......................................................... …....................................................................
        CZYTELNY PODPIS ABONENTA            PRZEDSTAWICIEL OPERATORA

                                                                                                                                       


