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Umowa na świadczenie usług internetowych

zawarta dnia ......................... r. w Gdańsku pomiędzy:

.....................................................
80-............. Gdańsk ul. .............................
NIP ...........................
zwany dalej „Abonentem”
a

..............................
80-........... Gdańsk, ul. ............................. ...........
NIP ...........................
zwaną dalej „Operatorem”
o następującej treści:
Przedmiotem umowy jest:
Abonament roczny na konto www/e-mail.

1.
Rejestrując usługę Operator zobowiązuje się do jej utrzymania przez określony okres czasu. Abonent
korzystając z usług Operatora jest zobowiązany do terminowego uiszczania opłat abonamentowych
oraz przestrzegania Regulaminu.
2.
W wypadku planowanego, czasowego odłączenia usług Operator zobowiązuje się do poinformowania
o tym swoich Abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem.
3.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
-

braku ciągłości świadczenia usług nie z winy Operatora,

-

niewłaściwego korzystania z usługi przez Abonenta

-

działania czynników i osób trzecich (np. awarie sieci POLPAK-T, operatorów GSM)

-

opóźnienia lub odmowy rejestracji domeny przez organ rejestrujący.

4.
Za przerwę w dostawie usług, z winy Operatora, wynoszącą więcej niż 2 dni, Abonentowi przysługuje
rekompensata w postaci dodatkowego 1 miesiąca abonamentu. Dodatkowy miesiąc naliczany jest za
każde rozpoczęte 24 godziny ponad 2 dniowy okres przerwy.

www.owner.pl
5.
Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych podczas
rejestracji konta w celu wywiązania się Operatora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów
księgowych. Abonent oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych
osobowych. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Abonenta. Jeśli
Abonent nie zastrzegł tego, Operator ma możliwość opublikowania nazwy firmy i adresu serwisu
WWW w liście Klientów operatora.
6.
Abonent upoważnia Operatora do wystawiania faktury VAT bez podpisu.

7.
Wszystkie Konta (usługi) rejestrowane są poprzez formularze znajdujące się na stronach
internetowych Operatora. Po otrzymaniu wypełnionego prawidłowo formularza Operator utworzy Konto
automatycznie. Operator uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty, Konto na czas jaki zostało opłacone,
począwszy od daty uruchomienia usługi.
8.
Operator zobowiązuje się do wysłania Abonentowi faktury VAT za zamówione usługi w ciągu 2 dni
roboczych od ich zamówienia e-mailem lub listownie na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
Jeśli w tym czasie Operator nie otrzyma potwierdzenia zapłaty, konto będzie usunięte i umowa na
świadczenie usług przez Operatora zostanie rozwiązana.
9.
Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych danych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres,
numer NIP) podczas rejestracji. Wpisanie fałszywych danych upoważnia Operatora do skasowania
Konta przed upływem 7 dni (także po dokonaniu opłaty abonamentowej).
10.
Operator ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
stwierdzenia, że Abonent:
działa na szkodę Operatora lub innych użytkowników sieci Internet (np. rozsyła reklamy bądź
informacje do użytkowników, którzy wcześniej nie wyrazili zgody na taką korespondencję),
wykorzystuje usługi świadczone przez Operatora do celów niezgodnych z prawem,
narusza postanowienia Regulaminu.
11.
Serwisy o zawartości pornograficznej, erotycznej oraz warezowej nie będą hostowane przez
Operatora. Serwisy tego typu będą usuwane bez ostrzeżenia.
12.
Operator nie odpowiada za opóźnienia związane z potwierdzeniami opłat abonamentowych
wynikających z procedury bankowej i następującą po nich blokadę usługi.
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13.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie powiadomienia SMS o przychodzącej
poczcie i zastrzega sobie prawo do zmiany zasad funkcjonowania tej usługi bez konieczności
powiadamiania Abonentów.
14.
Opłata abonamentowa płatna jest raz w roku, zgodnie z cennikiem.
Faktura VAT płatna jest w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.
15.
Rezygnacja Abonenta z usług, przed upływem terminu abonamentowego, nie stanowi prawa do zwrotu
jakiejkolwiek części wniesionych z tego tytułu opłat.
16.
Zmiana Cennika nie pociąga za sobą zmiany wysokości opłat Abonentów, którzy przed jej
wprowadzeniem opłacili abonament za jakąkolwiek usługę świadczoną przez Operatora, aż do
momentu ukończenia okresu abonamentowego.
17.
Koszt zakupu domeny oraz poniesienie opłat abonamentowych związanych z jej posiadaniem leży po
stronie Abonenta.
18.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

…………………………………………………
podpis / pieczęć Operatora

……………………………………………
podpis / pieczęć Abonenta

