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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH  NR  … 

Zawarta w dniu ..-..-.… w miejscowości … 

pomiędzy: 

Firmą „TELE_MEDIA” Marian Kowalik Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne z siedzibą  

w Szczodrem, przy ul. Słonecznej 4, 55-095 Mirków, reprezentowaną  

przez: MARIANA KOWALIKA - zwaną dalej Usługodawcą,  

a …, … , … 

NIP:   

zwanym(ą) dalej Usługobiorcą. 

§ 1  

Usługobiorca zleca, a Usługodawca zobowiązuje się do: 
1. Zestawienia połączenia z siecią INTERNET o prędkości do …kbit/s, w ciągu 14 dni od daty podpisania 

niniejszej umowy za pośrednictwem łącza radiowego. 
2. Administrowania technicznie sprzętem i oprogramowaniem na własnym serwerze. 
3. Udostępnienia na czas trwania umowy niezbędnego sprzętu (wykaz w załączniku nr 3 do umowy – 

Umowa Użyczenia). 
4. Zapewnienia całodobowego dostępu do sieci INTERNET. 
5. Adres IP automatycznie,  DNS automatycznie. 

§ 2  

Usługobiorca zobowiązuje się wypłacić Usługodawcy wynagrodzenie: 
1. Za usługi wymienione w § 1 pkt 1-3 w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 

zatwierdzonej przez obie strony. Forma płatności:  
 

□   płatne przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy w terminie 7 dni od daty instalacji sprzętu przez 
Usługodawcę  

2. Za usługę wymienioną § 1 pkt 4 w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 
zatwierdzonej przez obie strony. Forma płatności:  

 
□  płatne przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury  

3. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania wszelkich płatności.  

§ 3  

1. Urządzenia w części objętej umową użyczenia pozostają własnością Usługodawcy.  
2. Sieć INTERNET wraz z urządzeniami w części objętej umową  użyczenia są administrowane i zarządzane 

przez Usługodawcę. 
 

„Tele_Media”    Marian Kowalik 

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne 
Szczodre, ul. Słoneczna 4, 55-095 Mirków 

Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Długołęce 

BZ WBK S.A. 58 1090 1522 0000 0001 0300 9911 

 

NIP 911 103 21 37  REGON 930785521 

Tel. (0-71) 399 86 10                 kom. 601 05 82 84 

mail: biuro@telemedia.pl    www.telemedia.pl 
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§ 4  

Usługodawca dopełni wszelkich starań, aby zapewnić usługi najwyższej jakości, nie gwarantuje jednak 
bezawaryjnej pracy wszystkich urządzeń. Jednocześnie Usługodawca zastrzega, iż nie odpowiada za szkody 
spowodowane niemożnością świadczenia usług z przyczyn, na które Usługodawca nie ma wpływu (np. 
nieprawidłowe działanie urządzeń innych operatorów telekomunikacyjnych zakłócenia z innych linii oraz 
uszkodzenia spowodowane wpływem warunków atmosferycznych).  

§ 5  

Opłaty za usługi internetowe należne zgodnie z Regulaminem i cennikiem określane są w rachunku (fakturze) 
wystawianym przez TELE_MEDIA w terminie określonym w umowie abonenckiej zawartej z Abonentem. Abonent 
upoważnia TELE_MEDIA do wystawiania rachunków (faktur) dotyczących usług objętych umową bez podpisu 
Abonenta.  

§ 6  

Usługi świadczone są codziennie, bez żadnych ograniczeń czasowych z wyjątkiem przerw technicznych. 
Usługodawca po uprzednim powiadomieniu, może zaprzestać świadczenia usługi lub pogorszyć jej jakość w celu 
przeprowadzenia prac technicznych. W wyjątkowych przypadkach, na czas awarii (max 3 dni) może zaprzestać 
świadczenia usługi bez uprzedniego powiadomienia nie ponosząc odpowiedzialności . 

§ 7  

Usługobiorca nie będzie przesyłał żadnych danych ani nie będzie udostępniał żadnych zasobów swojego 
komputera w sieci lokalnej.  

§ 8  

Usługobiorca nie podejmie działalności konkurencyjnej w przedmiocie umowy w czasie jej trwania, ani nie 
udostępni usługi innym podmiotom.  

§ 9  

Usługobiorca zobowiązuje się zaopatrywać w elementy sieciowe związane z dostępem u Usługodawcy po cenach 
nie odbiegających od cen rynkowych. W przypadku nie zastosowania się do powyższego umowa może zostać 
rozwiązana w trybie natychmiastowym.  

§ 10  

Usługobiorca nie może odsprzedawać w żadnej postaci usługi, wykupionej u Usługodawcy, pod rygorem zerwania 
umowy.  

§ 11  

Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia usterek sieci radiowej oraz dostępu do Internetu powstałej z jego winy 
w ciągu 3 dni od czasu zgłoszenia tego faktu Usługodawcy przez Usługobiorcę.  

§ 12 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług bez odszkodowania, 
jeśli Usługobiorca uporczywie i w sposób oczywisty narusza postanowienia regulaminu lub nie naruszając 
regulaminu, swoimi działaniami powoduje lub choćby przyczynia się do tego, że sieć radiowa nie działa poprawnie, 
a przyczyn tego stanu rzeczy nie można usunąć bez zaprzestania świadczenia usług Usługobiorcy.  

§ 13  

Usługobiorca wyraża zgodę na zamontowanie na swoim budynku urządzeń antenowych służących do transmisji 
radiowego sygnału internetowego w ramach zawartej umowy, oraz zapewni energię elektryczną do ich zasilania. 
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§ 14 

1. Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku zalegania z zapłatą przez 
Usługobiorcę powyżej 30 dni 

2. Umowa zawarta jest na czas określony … miesięcy. 
3. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu … miesięcy usługodawca obciąży usługobiorcę 

opłatą deaktywacyjną w wysokości 250 PLN (brutto) . 
4. Umowa po okresie … miesięcy zostaje przekształcona na umowę na czas nieokreślony. 
5. Każdej ze stron przysługuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy. 

§ 15 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej z 30 dniowym wyprzedzeniem w postaci aneksu podpisanego 
przez obie strony.  

§ 16  

Sprawy nie regulowane niniejszą umową normowane są przepisami Kodeksu Cywilnego.  

§ 17  

Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane drogą negocjacji między stronami,  
a w przypadku braku porozumienia rozstrzygane przez właściwy Sąd.  

§ 18  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.  

§ 19  

Integralną część umowy stanowią: Cennik Usług – załącznik nr 1, Regulamin Korzystania z Sieci INTERNET – 
załącznik nr 2, Umowa użyczenia – załącznik nr 3. 

§ 20 

Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych uzyskanych przez Usługodawcę  
w  związku z niniejszą umową, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie  
z dnia 21 lipca 2000 r, Prawo Telekomunikacyjne. 
 
 USŁUGOBIORCA:      USŁUGODAWCA: 

 

 

 


