UMOWA * C2N GRZEGORZ RYBICKI *

C2N Grzegorz Rybicki
Plac Dworcowy 2; 41-800 Zabrze
mail: c2n@c2n.pl | www.c2n.pl |
tel/fax 0048 720 56 64 gsm: 0048 660 862 366
Zabrze, 201.................................................

Umowa
Zawarta pomiędzy Panem/Panią zwanym/zwaną dalej „Klientem" oraz C2N Grzegorz Rybicki, Plac
Dworcowy 2, NIP 648-210-68-45 zwany dalej „Operatorem" na zasadach określonych w regulaminie sieci.
Dane Klienta:
Nazwa: .......................................................................................
Adres: .......................................................................................
NIP: .......................................... Email: .............................................................
Tel.: ...................................................................... Tel. kom.................................................................................
2. Przedmiot umowy.
W ramach umowy Operator zobowiązuje się zainstalować Klientowi łącze, gwarantujące stałe połączenie z
siecią Internet.
3.Opłaty:
Abonament płatny jest z góry do 10 każdego miesiąca, przelewem.
Opłata instalacyjna płatna jest jednorazowo po podpisaniu umowy.
Ceny i opłaty za świadczone Usługi określa Cennik Usług świadczonych przez Operatora, stanowiący załącznik
do umowy.
4. Okres umowy.
Umowę zawarto na czas nie określony.
5. Rozwiązanie umowy.
Każda ze stron może rozwiązać umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem 30 dniowego
terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Klient ma prawo rozwiązać umowę po minimalnym 3-miesięcznym okresie jej trwania.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Strony ustalają, że sądem właściwym do rozpatrywania sporu będzie rzeczowo - właściwy Sąd w Zabrzu.
8. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez Operatora, w związku z niniejsza
umową, przy czym Operator zapewnia Klientowi ochronę poufności tych danych. Dane są gromadzone przez
Operatora w szczególności w celu zarządzania Abonentami. Zgodnie z Ustawą, z dn. 27 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych i na zasadach w niej określonych, Klient ma prawno wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania.
9. Klient upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
Znam treść Regulaminu sieci Operatora, który stanowi integralną jej część i zgadzam się na włączenie go do treści
niniejszej umowy. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
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