Aneks do umowy o świadczenie usługi AdWa Internet*
Umowa o świadczenie usługi AdWa Internet*
abonament:

numer
_________

AdWa Net 10

AdWa Net 15

AdWa Net 20

AdWa Net 30

AdWa F-START

AdWa F-MINI

AdWa F-MIDI

AdWa F-STD

Login, hasło PPPoE

Moc sygnału

Nazwa nadajnika

MAC:
DD . MM . RRRR roku w ________________________
miejscowość
Zawarta(-y) w dniu ___.___.______
pomiędzy: WAWER z siedzibą w
Mogilnie przy ulicy W. Witosa 5/16 działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr
3776 w Mogilnie oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr 641 zwaną dalej WAWER a

Nazwisko

Imię

Kod pocztowy:

Dokument tożsamości
NIP /

Poczta:
dowód osobisty
paszport

Ulica/Miejscowość
Seria i numer:

PESEL

Adres instalacji (jeśli inny niż w dokumencie)

tel. kom.

Kod pocztowy i poczta

E-mail:

ulica lub miejscowość

Wysyłka faktury listem tradycyjnym TAK* / NIE*
zwanym dalej Abonentem
Strony uzgadniają co następuje:

1.

2.
3.
4.

5.

§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest korzystanie z usługi AdWa Internet świadczonej przez WAWER na
rzecz Abonenta w zakresie i na warunkach określonych w „Umowie o świadczenie usługi AdWa Internet”
zwanej Umową oraz „Regulaminie świadczenia usługi AdWa Internet przez WAWER” zwanym dalej
Regulaminem.
Na podstawie Umowy Abonent jest uprawniony do korzystania z usługi AdWa Internet świadczonej przez
WAWER oraz urządzeń sieciowych.
WAWER zobowiązuje się do świadczenia usługi AdWa Internet zgodnie z zamówieniem, w zakresie i na
warunkach określonych w Regulaminie i Umowie.
Abonent zobowiązuje się do:
• Przestrzegania postanowień Regulaminu i Umowy,
• Korzystania z urządzeń nadawczo-odbiorczych z usługi zgodnie z ich przeznaczeniem,
• Umożliwiania WAWER sprawdzania stanu technicznego urządzeń,
• Uiszczania opłat zgodnie z obowiązującym „Cennikiem usługi AdWa świadczonej przez WAWER”,
zwanym dalej cennikiem.
Naliczanie opłat abonamentowych następuje od dnia następującego po dniu podpisania umowy, zgodnie
z obowiązującym cennikiem.

§2
Umowa(lub aneks) została zawarta na
czas określony ___ mies. tj. od ___.___.______ r. do ___.___._____ r.*/czas nieokreślony*
Zakończenie czasu umowy przypada na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu podpisania umowy, a czas
aneksu zaczyna biec od zakończenia poprzedniego okresu zakończenia umowy lub aneksu.

§3
Klient w ramach zawarcia tej umowy otrzymuje zniżkę w instalacji w wysokości ___________ zł
oraz zniżkę w opłatach abonamentowych w wysokości ___________ zł których sumę w razie rozwiązania
umowy/aneksu na czas określony będzie zobowiązany zapłacić proporcjonalnie do czasu jaki pozostał do
zakończenia umowy/aneksu na czas określony.
* - niepotrzebne skreślić

- właściwe zaznaczyć X

§4
Abonent oświadcza, że upoważnia WAWER do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy faktury.
§5
Abonent oświadcza, że otrzymał, zapoznał się oraz zgadza się z postanowieniami Regulaminu.
§6

1. Zmiany wysokości opłat w cenniku nie stanowią zmiany treści Umowy.
2. Wszelkie inne zmiany Umowy niż wynikające z ust. 1 wymagają, pod rygorem nieważności, wyłącznie
formy pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.
§7
Umowa niniejsza wiąże Abonenta i WAWER od dnia jej podpisania przez obie strony.
§8
W sprawach nieuregulowanych Umową i Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo telekomunikacyjne oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.
§9

1. Wszelkie spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w
drodze wzajemnych uzgodnień i negocjacji.

2. Właściwym do rozstrzygania nierozwiązanych przez Strony sporów wynikających z Umowy jest sąd
właściwy dla miejsca zawarcia Umowy.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.
Oświadczenia Abonenta

1. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
2.
3.
4.
5.
6.

osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) WAWER jest administratorem danych
osobowych zbieranych w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych.
Abonentowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Dane osobowe są niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Umowy.
W przypadku rezygnacji z wysyłki faktur listem wyrażam zgodę na odbiór faktur w BOK.
W przypadku umowy lub aneksu na czas określony żądam, aby po okresie jej trwania umowa została
przedłużona na czas określony o takim samym okresie obowiązywania jeśli najpóźniej w okresie 30 dni po
zakończeniu okresu obowiązywania nie zostanie złożona pisemnie rezygnacja z przedłużania okresu
trwania umowy, bądź aneks na inny czasokres obowiązywania - zgodnie z Regulaminem.
w imieniu WAWER

Abonent

czytelny podpis

data i czytelny podpis

Załączniki:
Protokół zdawczo – odbiorczy

* - niepotrzebne skreślić

- właściwe zaznaczyć X

