UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
Nr _____________ zawarta w dniu _______/_______ /_________ r w Józefowie, pomiędzy:
Dostawcą usługi: MK-NET, Piotr Malinowski, ul. Zielona 35, 23-460 Józefów, NIP 918-175-25-17, REGON 060153837, wpis do rejestru
przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr 6497, tel. 509 605 712, adres strony internetowej www.mk-net.info, reprezentowanym
przez Piotra Malinowskiego.

a
Abonentem:
___________________________

__________________________________

Imię / Firma

Nazwisko

__________________
Seria i nr dokumentu

PESEL / NIP

_______________________
Rodzaj dokumentu

___________________________________

_____________________
Numer telefonu kontaktowego **)

___________________________________
Adres poczty elektronicznej **)

Miejsce zamieszkania/siedziba Abonenta:
___________ ____________________________
Kod pocztowy

Poczta

____________________________________________ __________
(Miejscowość / Ulica )

Nr domu

________
Nr lokalu

Miejsce świadczenia usługi: (jeżeli inne niż miejsce zamieszkania/siedziba Abonenta)
___________ ____________________________
Kod pocztowy

Poczta

____________________________________________ __________
(Miejscowość / Ulica )

Nr domu

________
Nr lokalu

§1. Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej Umową) jest świadczenie usługi dostępu do sieci Internet (zwanej dalej Usługą), w zakresie
i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie świadczenia usługi (zwanym dalej Regulaminem), Cenniku usług (zwanym dalej Cennikiem)
lub odpowiednich regulaminach lub cennikach promocji jeśli takowe zostały zastosowane.

§2. Opis Usługi. Czas trwania Umowy. Termin rozpoczęcia świadczenia Usługi
1. Na podstawie Umowy, Dostawca świadczy Usługę zgodnie z wybranym przez Abonenta z cennika usług pakietem _______________________
2. W ramach Umowy Abonent nie korzysta z oferty promocyjnej *). / W ramach Umowy Abonent korzysta z następującej oferty
promocyjnej ______________________ (nazwa promocji) (zwanej dalej Promocją). Zawarcie Umowy związane jest z przyznaniem Abonentowi ulg
określonych w §3 niniejszej umowy oraz regulaminach promocji jeśli takie mają zastosowanie.
3. Minimalny okres wymagany do skorzystania z Usługi na warunkach Promocji wynosi (12 miesięcy / 24 miesiące *). W przypadku umowy
zawieranej na czas nieokreślony zastosowanie mają warunki standardowe określone w cenniku, chyba, że strony postanowią inaczej.
4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony *). / Umowa zostaje zawarta na czas określony, który upływa z końcem_____________________,
liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Po upływie tego okresu Umowa przechodzi na czas nieokreślony z zastosowaniem §6 pkt. 15.
5. Przyłączenie do sieci Dostawcy następuje, pod warunkiem istnienia możliwości technicznych, w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku
przez Abonenta. Abonent potwierdza fakt wykonania prac instalacyjno-montażowych oraz przyjęcia urządzeń końcowych niezbędnych do
poprawnego działania usługi w protokole instalacyjnym. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi następuje z dniem podpisania umowy.
6. Umowa obowiązuje od dnia podpisania jej przez obie Strony i uchyla jednocześnie umowy wcześniej zawarte.

§3. Opłaty
1. Za Przyłączenie Abonent zobowiązany jest do zapłaty opłaty w wysokości określonej w Cenniku. Opłata przyłączeniowa nie podlega zwrotowi
w przypadku rozwiązania Umowy.
2. Wysokość opłaty za przyłączenie (z uwzględnieniem ulg *) wynosi : _______________zł wysokość przyznanej ulgi __________zł
3. Wysokość abonamentu wynosi(z uwzględnieniem ulg *) : _____________zł wysokość przyznanej ulgi wynosi _____________zł
4. Wysokość przyznanych ulg stanowi różnicę w wysokości opłat określonych w umowie zawartej na czas nieokreślony a wysokością opłat
stosowanych w przypadku zawarcia umowy na warunkach promocyjnych.
5. Łączna suma wszystkich zastosowanych ulg w całym okresie umowy wynosi ________________ zł
6. Okresem rozliczeniowym, będącym podstawą do rozliczenia należności za Usługę jest miesiąc i rozpoczyna się od 1 dnia miesiąca.
7. Jeżeli okres świadczenia Usługi nie obejmuje pełnego okresu rozliczeniowego, wówczas za każdy dzień świadczenia Usługi w takim okresie
rozliczeniowym, Abonent zapłaci opłatę w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej.
8. W ramach opłaty abonamentowej Dostawca umożliwia Abonentowi korzystanie za pomocą Sieci Operatora z wybranego Pakietu usług. Świadczy
podstawową obsługę serwisową, której zakres szczegółowo precyzuje Regulamin usługi. Użycza urządzenia dostępowe (wymienione w protokole
podłączenia) niezbędne do świadczenia usługi. Utrzymuje łącze telekomunikacyjne.
9. Za wykonywane usługi Dostawca wystawia Abonentowi fakturę VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
10. Opłata abonamentowa pobierana jest z góry za każdy okres rozliczeniowy do 10-go dnia każdego miesiąca.
11. Wszelkie płatności należne Dostawcy z tytułu realizacji Umowy powinny być regulowane na rachunek bankowy nr:

52 1060 0076 0000 3260 0110 1291 (Bank BPH) w tytule proszę wpisać swój Login
lub w kasie Biura Obsługi Klienta Dostawcy lub innego wskazanego przez niego podmiotu. Dniem zapłaty jest data wpływu należności na
rachunek bankowy wskazany we właściwym dokumencie lub dzień uiszczenia należności w kasie Dostawcy lub innego podmiotu wskazanego
przez Dostawcę. Listę udostępnionych kas Dostawcy, jak również innych wskazanych podmiotów Dostawca umieszcza na Stronie internetowej.
12. Za opóźnienie w uiszczaniu opłat, Dostawca nalicza odsetki ustawowe.
13. Abonenta upoważnia Dostawce do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Faktury VAT za opłatą wymienioną w cenniku mogą być
przesłane na Adres abonenta pocztą, chyba, że Abonent wyrazi zgodę na przechowywanie oryginałów faktur VAT w siedzibie Dostawcy. Oryginały
przechowywanych faktur za rok ubiegły na życzenie Abonenta zostaną przesłane na jego adres korespondencyjny pocztą na koszt Dostawcy.
Abonent może je też odebrać w Biurze Obsługi Klienta.
*) niepotrzebne skreślić

**) dane dobrowolne (dla osób fizycznych)

§4. Zobowiązania Abonenta
Abonent oświadcza, że:
1. Otrzymał razem z umową oraz zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług (zwanym dalej Regulaminem), Cennikami świadczenia usług
(zwanych dalej Cennikiem) oraz Regulaminem promocji, jeżeli Umowa zawierana jest na warunkach promocyjnych i akceptuje ich postanowienia.
2. Zawiera umowę o odpłatne świadczenie usług wskazanych w §2 Umowy.
3. Zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat, zgodnie z Cennikiem, oraz – w przypadku zawarcia Umowy na warunkach promocyjnych
– odpowiednim Regulaminem promocji.
4. Abonent zobowiązany jest do zapłaty opłat dodatkowych w przypadkach określonych w Cenniku, nie objętych Abonamentem. W szczególności
dotyczy to usług serwisowych nie wchodzących w zakres Podstawowej obsługi serwisowej.
5. Abonent upoważnia dostawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
6. Przysługuje mu odpowiedni tytuł prawny do Lokalu, w którym będzie świadczona Usługa lub posiada pisemną zgodę właściciela lokalu.
7. Abonent nie jest uprawniony do rozporządzania Sprzętem wymienionym w protokole instalacyjnym , a w szczególności do ich udostępniania
(bezpłatnie i odpłatnie) osobom trzecim oraz udostępniania usługi internetowe poza lokalem gdzie znajduje się zakończenie sieci.
8. Abonent jest zobowiązany do fizycznego i logicznego nie ingerowania w strukturę Sieci Dostawcy, do nie prowadzenia działalności niezgodnej
z obowiązującym prawem Polskim i Międzynarodowym. Wszystkie wydarzenia w Sieci Dostawcy (hackowanie, logowania, skaaning, itp.) są
zapisywane na serwerze wraz z danymi o użytkowniku. Dostawca ma prawo do udostępniania tych zapisów na żądanie organów ścigania wraz z
danymi osobowymi Abonenta.
9. Abonent zobowiązany jest do zapewnienia zasilania urządzeń oraz innych elementów Sieci, zainstalowanych w Lokalu, niezbędnych do
korzystania z Usługi
10. Abonent w terminie do 10 dni po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy, umożliwi demontaż i zwrot wszystkich urządzeń i instalacji
będących własnością Dostawcy, w stanie nie gorszym, niż wynikającym z prawidłowej eksploatacji. Usługa demontażu wykonywana jest na koszt
Dostawcy.
11. Abonent oświadcza, że podane przez niego dane do Umowy są prawdziwe.

§5. Zobowiązania Dostawcy:
1. W ramach niniejszej umowy Dostawca zobowiązuje się do wykonania prac instalacyjno-montażowych w Lokalu Abonenta, o ile takie prace są
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania usługi.
2. Dostawca konfiguruje nowo podłączonemu Abonentowi system do pracy w sieci, o ile posiadany sprzęt umożliwia poprawną w niej pracę.
Pierwsza konfiguracja systemu Abonenta jest bezpłatna. Zakres pozostałych czynności określa obowiązujący Cennik.
3. Dostawca bezpłatnie usuwa awarie i usterki w sieci Dostawcy powstałe w czasie świadczenia usługi. Przystąpienie do wykonania napraw nastąpi
w terminie nie dłuższym niż 24h od chwili otrzymania zawiadomienia, (jeżeli zawiadomienie wpłynie w dni wolne od pracy, przystąpienie do
naprawy nastąpi od godz. 10:00 pierwszego dnia roboczego). Usunięcie Awarii powinno nastąpić nie później niż w ciągu 48h od momentu
zgłoszenia (nie wliczając dni wolnych od pracy).
4. Dostawca nie ingeruje w żaden sposób w treść danych przesyłanych w sieci.
5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego zagrożenia dla bezpieczeństwa i ciągłości pracy komputerów Abonenta,
za rejestrację domen dokonywaną przez Abonenta w trakcie korzystania z usługi, za szkody spowodowane siła wyższą lub decyzjami władz
państwowych lub samorządowych. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne niezależne od danej Strony, któremu dana Strona nie mogą zapobiec
takie jak np. trzęsienia ziemi, pożary i powodzie.
6. Dostawca zobowiązuje się świadczyć Usługi z zachowaniem należytej staranności zgodnie z obowiązujących przepisami prawa. Minimalne
poziomy jakości Usługi określa Regulamin.
7. Dostawca może zapewnić Abonentowi bez dodatkowych opłat lepsze parametry świadczonych Usług. Zapewnienie takich lepszych parametrów
świadczonych Usług nie wymaga zmiany Umowy, zgody Abonenta, jak również jego wcześniejszego powiadomienia i nie uprawnia Abonenta do
rozwiązania Umowy.

§6. Tryb i warunki dokonywania zmian w umowie oraz warunki jej przedłużenia i rozwiązania;
1. Zmiany umowy dokonywane są na piśmie, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Dostawca Usług umożliwia Abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej zmianę warunków umowy w zakresie:
a) świadczonych usług ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową;
b) przedłużenia okresu, na jaki została zawarta umowa,
c) pakietu taryfowego;
d) sposobu dokonywania płatności;
3. Zmiana warunków umowy jest możliwa, jeśli łącznie zostały spełnione następujące warunki:
a) Abonent nie zalega z żadnymi opłatami na rzecz Dostawcy Usług;
b) Dostawca Usług potwierdzi możliwość dokonania zmiany.
4. Zmiana pakietu taryfowego na niższy w przypadku zawarcia umowy na warunkach promocyjnych, wiąże się z opłatą określoną w cenniku usług.
5. Zmiana warunków umowy o której mowa w §6 pkt. 2 i 3 umowy jest możliwa za pomocą środków porozumiewania się na odległość, takich jak
aplikacja umieszczona na stronie internetowej Dostawcy Usług, poczty elektronicznej lub faksu. Dostawca usług utrwali oświadczenie Abonenta
złożone w sposób określony w zdaniu pierwszym i przechowa je do końca obowiązywania umowy na zmienionych warunkach i udostępni jego
treść Abonentowi na jego żądanie.
6. Dostawca Usług obowiązany jest do potwierdzenia Abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jego zakresu i
terminu wprowadzenia zmian w terminie ustalonym z Abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany lub
informuje Abonenta o niemożliwości dokonania zmiany. Potwierdzenie lub informację o niemożliwości dokonania zmiany o których mowa w
zdaniu poprzednim Dostawca Usług dostarcza drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą
podobnego środka porozumiewania się na odległość. Potwierdzenie zawiera:
a) treść zmiany warunków umowy dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w przypadku, gdy treść zmiany ze
względu na jej objętość utrudniać będzie Abonentowi zapoznanie się z nią - odesłanie do miejsca na stronie internetowej dostawcy, gdzie
abonent może się z nią zapoznać;
b) informację o złożeniu przez Abonenta oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jej zakresie i terminie wprowadzenia tych zmian. W
przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w niniejszym punkcie, w sposób określony powyżej lub na żądanie
Abonenta Dostawca Usług dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej.
7. O ile strony nie ustaliły inaczej zmiana warunków umowy następuje od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego bezpośrednio po
okresie rozliczeniowym w trakcie którego doręczono Abonentowi potwierdzenie złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy o którym
mowa w §6 pkt. 5.
8. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w
formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. Abonentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli
Dostawca Usług, za zgodą Abonenta, rozpoczął świadczenie usług zgodnie ze zmienionymi warunkami umowy. W razie braku potwierdzenia
abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, o których mowa w §6
pkt.6, termin, w którym abonent może odstąpić od dokonanej zmiany warunków umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia złożenia
*) niepotrzebne skreślić

**) dane dobrowolne (dla osób fizycznych)

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.
9. Dostawca Usług ma prawo wprowadzenia zmian warunków umowy w tym określonych w regulaminie z zachowaniem
warunków określonych poniżej.
10. W celu wprowadzenia zmian Dostawca Usług:
a) doręcza na piśmie Abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy,
w tym określonych w regulaminie, chyba że Abonent złożył żądanie doręczania treści proponowanych zmian drogą elektroniczną na wskazany
przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość,
b) podaje do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie
dostępnych usług telekomunikacyjnych - z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
- Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem
krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent jest informowany o
prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian.
11. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych przez Dostawcę o których mowa §6 pkt.10 Abonent ma prawo do wypowiedzenia
umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone na piśmie w Biurze Obsługi Klienta lub przesłane przesyłką poleconą
nie później niż do dnia wejścia proponowanych zmian w życie. Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pierwszego okresu rozliczeniowego w
którym proponowane zmiany weszły w życie.
12. Brak złożenia przez Abonenta oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o którym mowa w §6pkt.11 oznacza akceptację zaproponowanych zmian.
13. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy, o którym mowa w §6 pkt.10, Dostawcy Usług nie przysługuje proporcjonalny zwrot ulgi, z tytułu
zawarcia umowy o świadczenie usługi. Proporcjonalny zwrot ulgi przysługuje Dostawcy Usług, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian:

14.

15.
16.
17.
18.

a) wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa albo z usunięcia niedozwolonych postanowień umownych;
b) wynika z decyzji Prezesa UKE dotyczącej minimalnej jakości usług.
W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków umowy określonych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej
usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Dostawca Usług poda do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co
najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika
konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z
decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostanie poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych
zmian. Postanowienia §6 pkt.13 stosuje się odpowiednio.
O ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta ale nie później niż 30 dni przed jej
zakończeniem, Umowa zawarta na czas określony uważana będzie za przedłużoną na czas nieokreślony a Abonent będzie ponosił opłaty
abonamentowe w wysokości właściwej dla ostatniego miesiąca korzystania z Usługi na warunkach Umowy zawartej na czas określony.
Jeśli umowa została zawarta na czas nieoznaczony każda ze stron może ją rozwiązać z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
poprzez złożenie bądź przesłanie przesyłką poleconą oświadczenia w formie pisemnej na adres Biura Obsługi Klienta lub siedziby firmy.
Dostawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy z winy Abonenta jeśli Abonent zalega z zapłatą choćby części Abonamentu lub jakiejkolwiek
innej opłaty należnej Dostawcy przez co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe, po uprzednim pisemnym wezwaniu Abonenta do zapłaty
tych zaległości - w terminie nie krótszym niż 14 dni.
Niniejsza umowa wygasa w przypadku:
a) śmierci Abonenta;
b) ustania bytu prawnego Abonenta nie będącego konsumentem, chyba że ustanie bytu prawnego Abonenta wiąże się z przejęciem jego praw i
obowiązków przez następcę prawnego, który przejmuje Abonenta lub powstaje w wyniku jego podziału w trybie określonym w ustawie Kodeks
spółek handlowych;

19. Należności za usługi świadczone w niepełnych okresach rozliczeniowych oblicza się proporcjonalnie do rzeczywistego okresu trwania świadczenia.

20. Abonent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy abonenckiej na osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu, za uprzednią zgodą
Dostawcy Usług. Dostawca Usług może uzależnić udzielenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy abonenckiej od
wykonania przez Abonenta zobowiązań wobec Dostawcy Usług.

§7. Stosowanie regulaminu:
1. Regulamin zawiera postanowienia dotyczące w szczególności:
a) Sposobu składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe usługi
b) Trybu i warunków dokonywania zmian w cenniku
c) Danych dotyczących funkcjonalności oraz jakości usług
d) Zakresu usług serwisowych oraz sposobów kontaktowania się serwisem Dostawcy usług.
e) Zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy
jego wypłaty.
f) Zasad, trybu i terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji
g) Zawieszenia świadczenia Usług na wniosek Abonenta
h) Informacji o polubownych sposobach rozwiązywania sporów
i) Sposobu uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych
j) Sposobu przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony
bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych.
k) Wszelkich opłat należnych w momencie rozwiązania umowy, w tym warunki zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ze
wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić.

§8. Postanowienia końcowe:
1. W przypadku spraw nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie oraz Cennikach stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo telekomunikacyjne.
2. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszej Umowie przez Dostawcę w celu świadczenia usługi
zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.97.133.833).
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1. Regulamin,
2. Cennik,
3. Regulamin promocji
4. Protokół przyłączenia

______________
Data
*) niepotrzebne skreślić

___________________________
Czytelny podpis Abonenta

**) dane dobrowolne (dla osób fizycznych)

_________________________
Przedstawiciel Dostawcy

§9. Oświadczenia Abonenta:
1. Wyrażam zgodę na przechowywanie oryginałów faktur VAT w siedzibie Dostawcy.
tak
nie
2. Wyrażam zgodę na wystawianie oraz przesyłanie mi faktur VAT w formie elektronicznej, na zasadach opisanych w obowiązujących przepisach
prawa na adres poczty elektronicznej.
tak
nie
3. Wyrażam zgodę na udostępnienie faktur VAT w wersji elektronicznej w Panelu Abonenta.
tak
nie
4. Wnioskuję o dostarczanie przez Dostawcę treści każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie, Cenniku
oraz informacji o zmianie nazwy (Firmy), adresu lub siedziby Dostawcy Usług - na adres poczty elektronicznej.
tak
nie
5. Wnioskuję o dostarczanie przez Dostawcę wyłącznie w formie pisemnej na adres wskazany w Umowie potwierdzeń złożenia przeze mnie za
pomocą środków porozumiewania się na odległość oświadczenia o zmianie warunków umowy.
tak
nie
_______________ __________________________
Data
Podpis Abonenta

Protokół Instalacji
Urządzenia niezbędne do działania Usługi zainstalowane u Abonenta przekazane na czas trwania Umowy będące własnością Dostawcy:
Lp.

Nazwa Urządzenia

Nr seryjny

Adres IP

Uwagi

1

2

3

4

5

6

Dane do autoryzacji Abonenta potrzebne aby uzyskać dostęp do Internetu oraz Panelu Klienta na stronie:

Login _______________ hasło__________________

www.mk-net.info

Hasło do sieci bezprzewodowej WiFi: ___________________________

Koszty podłączenia w kwocie _______________ zł brutto zapłacono gotówką przy instalacji urządzeń *)
zostanie wpłacony w ciągu 10 dni na konto Dostawcy.
Pierwsza opłata abonamentowa za okres od dnia podpisania umowy do końca pierwszego okresu rozliczeniowego wynosi: ___________________zł
została uregulowana gotówką *) zostanie wpłacona na konto Dostawcy.
Dodatkowo na życzenie Abonenta pobrano opłatę Abonamentową za okres od _______________ do ______________ w wysokości ___________zł
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Abonent zobowiązany jest do zwrotu sprzętu przekazanego Abonentowi w terminie do 10 dni
(szczegółowe zasady zwrotu sprzętu podane są w §13 Regulaminu.) W przypadku braku zwrotu Abonent zostanie obciążony opłatą podaną w
Cenniku.
Niniejszy dokument potwierdza odbiór wykonania instalacji zgodnie z wolą Abonenta oraz odbiór sprawnych urządzeń wymienionych w tabeli powyżej.

Uwagi Abonenta dotyczące wykonania prac instalacyjnych:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________________
Abonent (czytelny podpis)

*) niepotrzebne skreślić

**) dane dobrowolne (dla osób fizycznych)

_______________________________
Instalator (data i podpis)

