
 

 

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI STAŁEGO DOSTĘPU DO INTERNETU 

Zawarta dnia  .........................2016r. w Rudzie Śląskiej pomiędzy:  

Internet VEGA Łukasz Pelka z siedzibą z Rudzie Śląskiej (41- 710), przy ulicy Nowary 1A. Zarejestrowanego pod numerem 

NIP: 641 227 77 02; REGON: 240086270. Nazywanego w treści Operatorem, 

a Abonentem:  

Imię i nazwisko/ Nazwa: ......................... 

Adres aktywacji 

Ulica, nr lokalu: ........................ 

Kod pocztowy: ................ Miasto: Ruda Śląska 

Adres do korespondencji 

Ulica, nr lokalu: .................... 

Kod pocztowy: ........................... Miasto: .................................... 

Pesel/ NIP: ....................... 

Numer D.O.: ......................................... 

Wydany przez PM Ruda Śląska 

Adres e-mail: ........................................... 

Numer kontaktowy: ............................... 

 

 

§ 1 Dane o Usłudze 

1. Abonent wybiera Usługę w wariancie: 

a) Wariant I – cena: 39,00 zł  

Maksymalna prędkość ściągania: 8 Mb/s 

Maksymalna prędkość wysyłania: 1 Mb/s 

b) Wariant II - cena: 49,00 zł  

Maksymalna prędkość ściągania: 12 Mb/s 

Maksymalna prędkość wysyłania: 2 Mb/s 

c) Wariant III - 59,00 zł 

Maksymalna prędkość ściągania: 20 Mb/s 

Maksymalna prędkość wysyłania: 4 Mb/s 

d) Wariant IV - ........ 

Maksymalna prędkość ściągania: ....... Mb/s 

Maksymalna prędkość wysyłania: ....... Mb/s 

e) Stały adres IP- cena: 10,00 zł brutto 

2. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się świadczyć usługę dostępu do Internetu w wariancie .... w zakresie i na 

warunkach określonych w Umowie. 

3. Operator zobowiązuje się do przyłączenia Abonenta do sieci w terminie 1 dnia od chwili podpisania Umowy. 

4. Operator rozpoczyna świadczenie Usługi z dniem przyłączenia do sieci. 



5. Operator świadczy Usługę z zachowaniem wskaźników jakości i dostępności Usługi określonych przez powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

6. Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej na podany adres e-mail. 

7. W ramach Usługi Abonent korzysta z udostępnionych przez Operatora Urządzeń wymienionych w Protokole oraz 

zobowiązuje się do przestrzegania zasad i warunków używania urządzeń zawartych w Protokole. 

 

 

§ 2 Zakres obsługi serwisowej 

1. Operator w celu wykonania Umowy udostępnia obsługę serwisową, która obejmuje umożliwienie uzyskania informacji 

o dostępnych Usługach, stanie świadczonych Usług, realizacji zamówień, zgłoszeń, reklamacji oraz pomoc techniczną  

w związku ze świadczoną Usługą, w tym usuwanie usterek. 

2. W przypadku zaistnienia usterki Abonent zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Operatorowi telefonicznie bądź 

osobiście w siedzibie Operatora. 

3. Operator zobowiązuje się przystąpić do usunięcia usterki w ciągu 24h od zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 2.  

4. Awaria powstała z winy Operatora zostanie usunięta na jego koszt. Za nieuzasadnione wezwanie ekipy serwisowej do 

naprawy w ramach abonamentu w przypadkach takich jak rozłączenie przewodu, zniszczenie lub uszkodzenie przewodu 

doprowadzającego sieć, zmiana konfiguracji komputera lub jakichkolwiek innych awarii powstałych z winy Abonenta, 

Abonent ponosi koszty w kwocie 61, 50 zł. brutto (50,00 zł netto). 

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia usługi dostępu do Internetu wynikającą z przyczyn 

od niego niezależnych (brak prądu, wyładowania atmosferyczne, powódź, kradzież sprzętu, itp.)  

6. W przypadku odłączenia Internetu spowodowanego nieuregulowaniem należnych opłat z winy Abonenta, koszt 

odblokowania łącza wynosi 30 zł brutto. Kwota jest dołączona do kolejnej faktury rozliczeniowej.  

 

§ 3 Opłaty 

1. Z tytułu świadczonej Usługi Abonent zobowiązuje się uiszczać następujące opłaty: 

 

a) miesięczny abonament za Usługę, o której mowa w § 1 ust. 1 w kwocie ................... zł brutto, 

  

2. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc, licząc od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.  

3. Abonament płatny jest z góry do 10. dnia miesiąca danego Okresu Rozliczeniowego na rachunek bankowy Operatora  

o numerze 81 1050 1331 1000 0092 2172 0965  lub w punkcie obsługi klienta, który znajduje się w Rudzie Śląskiej przy 

ul. Nowary 1a (punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00). Za dzień zapłaty uznaje się datę 

wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Operatora bądź dzień zapłaty w punkcie obsługi klienta. 

4. Jeżeli okres świadczenia usługi jest krótszy od okresu rozliczeniowego, należna opłata za ten okres wynosi 1/30 opłaty 

za każdy dzień korzystania z usługi. 

5. Opłata jest naliczana od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi. Jeżeli dzień rozpoczęcia świadczenia przypada w trakcie 

trwania okresu rozliczeniowego, należna opłata ustalana jest zgodnie z ust. 4. 

 

§ 4 Czas trwania umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony/określony
1
 od …………………... do ………………………… . 

2. Jeżeli Abonent, który zawarł Umowę na czas określony, nie oświadczy o chęci rezygnacji z usługi, na co najmniej jeden 

Okres Rozliczeniowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta, uważa się, iż Umowa została przedłużona na czas 

nieokreślony. 

3. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy złożyć w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 



4. Abonent może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi zawartą na czas określony lub nieokreślony ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Operatora nie mógł korzystać z Usługi w sposób ciągły przez 

okres 30 dni.  

5. Operator może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia 

niewłaściwego wykonywania przez Abonenta postanowień Umowy, a w szczególności: opóźnienia w regulowaniu opłat 

na rzecz Operatora przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia płatności określonego w Umowie lub fakturze VAT.  

6. Operator może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Abonent 

narusza przepisy prawa w związku z korzystaniem z usługi. 

7. Operator może rozwiązać Umowę o świadczenie usługi z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w przypadku: 

a) Zaprzestania świadczenia Usługi, 

b) Braku możliwości jej świadczenia ze względu na zaistniałe warunki techniczne. 

 

§ 5 Zakres odpowiedzialności oraz odszkodowanie 

1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie określonym  

w obowiązujących przepisach prawa oraz w przypadkach wskazanych w Umowie. 

2. Abonent ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osoby trzeciej, korzystającej z Usługi świadczonej na jego 

rzecz, jak za działania własne. 

3. Za każdy okres przerwy w świadczeniu Usługi trwający dłużej niż 24 godziny, za którą odpowiedzialność ponosi 

Operator, Abonentowi przysługuje prawo żądania zwrotu 1/30 należnej opłaty za dany Okres Rozliczeniowy, chyba, że 

usunięcie awarii nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Abonenta.  

4. W przypadku, gdy współdziałanie Abonenta jest niezbędne dla usunięcia awarii, a Abonent nie podejmuje stosownych 

działań, w szczególności nie udostępnia pomieszczeń lub infrastruktury, wówczas czas usunięcia awarii ulega 

zawieszeniu (nie jest liczony) do momentu skutecznego podjęcia przez Abonenta stosownych, wymaganych działań.  

5. Abonent ma prawo żądać kary umownej z tytułu niedotrzymania z winy Operatora terminu rozpoczęcia świadczenia 

Usługi w wysokości 1/30 opłaty za wybrany Wariant, lecz nie więcej niż wysokość jednomiesięcznej opłaty.  

6. W przypadku stwierdzenia przez Operatora udostępnienia Usługi poza lokal, Abonent zobowiązany jest do 

niezwłocznego zaprzestania takich działań oraz do zapłacenia Operatorowi kary umownej w wysokości 1000 zł brutto za 

każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

7. W przypadku niedotrzymania warunków Umowy, a w szczególności jednostronnego rozwiązania Umowy przez 

Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta, Operator ma 

prawo żądać zwrotu przyznanych ulg zgodnie z zapisami, które zostały zawarte w Regulaminie. 

8. Po zakończeniu współpracy spowodowanej rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy Abonent jest zobowiązany do 

zwrotu wszystkich urządzeń użyczonych przez Operatora na czas trwania kooperacji do 7 (słownie: siedem) dni.  

 

§ 6 Informacja o możliwości rozwiązania sporu 

Powstałe spory pomiędzy Operatorem i Abonentem mogą zostać zakończone polubownie za pomocą postępowania 

mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zaś spory o prawa majątkowe mogą być 

rozwiązywane za pomocą postępowania przed stałym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 

w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od zawarcia Umowy poza lokalem Operatora. W przypadku prawidłowego 

skorzystania z uprawnienia, Umowę uważa się za niezawartą, a Abonent zwolniony jest z wszelkich opłat, poza opłatami 

wynikającymi z niezwrócenia bądź uszkodzenia Urządzeń wymienionych w Protokole, a będących własnością Operatora. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wszelkie zmiany 

do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wymóg formy pisemnej nie dotyczy zleceń Abonenta w zakresie zmiany Wariantów, przedłużania okresu trwania 

Umowy oraz usług dodatkowych, które mogą być składane za pomocą środków porozumiewania się na odległość  



w szczególności w formie telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innej udostępnionej przez 

Operatora możliwości.  

4. W przypadku zastosowania postanowień ust. 3, Operator zobowiązany jest do potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia 

oświadczenia o zmianie warunków Umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian w formie pisemnej  

w terminie 14 dni od jego złożenia. 

5. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy bez podania przyczyn poprzez 

złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od dnia otrzymania 

pisemnego potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Operator dodatkowo może wstrzymać wykonanie zlecenia do czasu otrzymania potwierdzenia.  

6. W razie braku potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków Umowy oraz jego zakresu 

 i terminu wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 3, termin, w którym Abonent może odstąpić od dokonanej 

zmiany warunków Umowy, wynosi 3 (słownie: trzy) miesiące i liczy się od dnia złożenia oświadczenia o zmianie 

warunków Umowy. Jeżeli jednak abonent po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega 

skróceniu do 10 dni od dnia otrzymania tego potwierdzenia.  

7. Postanowienia ust. 5 nie mają zastosowania, jeżeli Operator za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie Usług zgodnie ze 

zmienionymi warunkami Umowy. 

8. Zmiany wchodzą w życie pierwszego dnia nowego Okresu Rozliczeniowego, chyba, że strony postanowią odmiennie. 

Jeżeli okres od otrzymania zlecenia do Okresu Rozliczeniowego jest krótszy niż 7 dni, a nadto brak jest możliwości 

realizacji zmian, zmiany te zostają wprowadzone pierwszego dnia kolejnego Okresu Rozliczeniowego. 

9. Operator informuje, że zgodnie z art. 23 ust 1 pkt. 3 i 5 oraz art. 23 ust 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), dane osobowe Abonenta będą przetwarzane 

w bazie danych Operatora dla celów realizacji niniejszej umowy oraz marketingu usług świadczonych przez Operatora. 

Abonent oświadcza, że został poinformowany o prawie kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą,  

w szczególności o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ich uzupełnienia, 

uaktualnienia i sprostowania. 

10. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Operatora w celach marketingowych, 

promocyjnych i reklamy różnego rodzaju towarów i usług świadczonych przez inne podmioty powiązane z Operatorem. 

11. W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują postanowienia zawarte w Regulaminie, Warunkach 

Promocji oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

 

 

 

 ………………………………………………………    ……………………………………………………… 

              Podpis Abonenta                 Podpis i pieczęć Operatora 

 

 


