
Gliwice, .............................2017

UMOWA ABONENCKA nr ……......... /2017/DSA

zawarta  pomiędzy  Grzegorzem  Białas,  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  “PirxNet”,  
ul. Jana Dzierżona 12, 44-122 Gliwice zwaną dalej “Operatorem”, a:

...........................................................................,ul. ......................................................................................................

PESEL/NIP: ............................................................., tel. ......................................., kom. ............................................

zwanym/ą dalej “Abonentem”, o następującej treści

 1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  udostępnienie  Abonentowi  przez  Operatora  łącza  internetowego:
„PIRX BASIC”, na którego cenę zgodnie z pozycją w Cenniku w całości składa się opłata za dostarczony
dostęp do sieci Internet.

 2. Operator  świadczy  usługi  w  oparciu  o  Regulamin  usług  i  Cennik  stanowiące  załączniki  do niniejszej
umowy.

 3. Czas oczekiwania na przyłączenie do sieci wynosi do pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia a usługa
zaczyna być świadczona w momencie przyłączenia do sieci. Operator nie dostarcza urządzeń końcowych.

 4. Abonament  naliczany  będzie  od  dnia:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc kalendarzowy.

 5. Operator  zastrzega  sobie  możliwość  zmian  w  Regulaminie  lub  Cenniku,  przy  czym  zmiany  te  nie
są traktowane  jako  zmiany  warunków  umowy.  O  każdej  zmianie  
w  Regulaminie  lub  Cenniku,  Abonent  zostanie  poinformowany  przynajmniej  na  30  dni  przed  jej
wprowadzeniem poprzez udostępnienie jej treści na stronie internetowej Operatora www.pirx.pl .

 6. W przypadku  braku  akceptacji  zmian  w  Regulaminie  lub  Cenniku,  Abonent  ma  prawo  do pisemnego
wypowiedzenia umowy w terminie 15 dni od daty poinformowania Abonenta o  zmianach, przy czym do
końca  trwania  wypowiedzenia  usługa  będzie  świadczona  na podstawie  obowiązującego  dotychczas
Regulaminu lub Cennika. Brak pisemnego wypowiedzenia traktowane będzie jako akceptacja zmian.

 7. Abonent  zobowiązuje  się  do  użytkowania  łącza  w  sposób  nie  naruszający  przepisów  prawa
obowiązujących w Polsce.

 8. Abonent zobowiązuje się do nie udostępniania łącza osobom trzecim. Niezastosowanie się do tego punktu
skutkuje dyscyplinarnym odłączeniem od łącza przy czym Abonent traci prawo do ewentualnych roszczeń
w stosunku do Operatora.

 9. Opóźnienie  w  regulowaniu  płatności  za  łącze  uprawnia  Operatora  do  czasowego  zablokowania
Abonentowi dostępu do łącza oraz naliczenia za zwłokę karnych odsetek ustawowych.

 10.Abonent  upoważnia Operatora do wystawiania  faktur  VAT za usługę dostępu do Internetu oraz opłatę
aktywacyjną bez jego podpisu.

 11. Umowa jest  zawarta  na czas nieokreślony z  zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 12.Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 13.W  sprawach  nie  unormowanych  w  niniejszej  umowie  stosuje  się  odpowiednie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego.
 14.W  przypadku  powstania  sporu  na  tle  stosowania  niniejszej  umowy,  strony  dopuszczają  możliwość

rozwiązania go w drodze mediacji lub poddania pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu. Powyższe nie
wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń przed właściwym rzeczowo i miejscowo sądem powszechnym.

 15.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 16.Wyrażam zgodę na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych do  celów księgowych,  zgodnie  z ustawą

z dnia  29.08.1997  r.  o ochronie  danych  osobowych,  “PirxNet”,  ul. Jana  Dzierżona  12,  44-122  Gliwice
zapewnia Abonentowi prawo wglądu do swoich danych i aktualizacji, jednocześnie zapewniając, że bazy
danych osobowych nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

            ............................................     …................................................
                    ABONENT                                                                                           OPERATOR
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