UMOWA o świadczenie usługi dostępu do Internetu
zawarta na czas nieokreślony
zawarta w Chorzowie w dniu ........................................., pomiędzy..........................................................................,
zwanym dalej Abonentem (lub Użytkownikiem) a :
P.H.U. „Rutex-Śląsk” Jerzy Gacka, Ryszard Kotula sp.j. 41-500 Chorzów, ul. Ks. Wł. Opolskiego 3
NIP : 627-24-01-472, tel./fax 32 247 36 61, tel. awaryjny: 696 165 352
na zasadach określonych w niniejszym formularzu oraz w Regulaminie świadczenia usługi dostępu do Internetu
P.H.U. „Rutex-Śląsk”

1. DANE ABONENTA
Nazwisko :

Kod Abonenta:*

Imię :

Adres IP :*

Nr dowodu osobistego :

Telefon kontaktowy 1:

PESEL :

Telefon kontaktowy 2:
Adres do

Adres instalacji:

korespondencji:*

2. DANE PŁATNIKA**
Nazwa
(Imię i Nazwisko) :
NIP :

Adres :

REGON :
Abonent oświadcza, że jest / nie jest *** płatnikiem podatku VAT

3. PRZEDMIOT UMOWY
Lp.

1

2a

2b

4

Nazwa usługi:

Opłata

Opłata

jednorazowa

miesięczna

w zł brutto:

w zł brutto:

Opłata instalacyjna

Dostęp do Internetu Taryfa.....................Mb/s
Na czas promocji tj. na 3 miesiące od dnia podpisania Umowy.

Dostęp do Internetu Taryfa.....................Mb/s
(Po okresie promocji)
Multiroom WiFi

* dane nieobowiązkowe
** wypełnić jeżeli dane Płatnika są inne niż dane Abonenta
*** niepotrzebne skreślić
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4. TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do sieci Internet nastąpi z dniem podpisania Umowy.

5. PAKIET TARYFOWY
Taryfa będąca przedmiotem Umowy (pkt. 3) określona jest parametrami łącza zawartymi w „Plan Taryfowy, Cennik
Usług P.H.U. „Rutex-Śląsk”.

6. SPOSÓB PŁATNOŚCI, OKRES ROZLICZENIOWY
Opłaty będą naliczane od momentu uruchomienia danej usługi.
Opłata abonamentowa, będzie wnoszona przez Abonenta z góry za każdy rozpoczęty miesiąc rozliczeniowy
liczony od 10-go dnia każdego miesiąca w siedzibie firmy (kasa czynna od poniedziałku do piątku od 8.30 do
15.30) lub na konto bankowe BZ WBK S.A. I O/Chorzów 46 1090 2024 0000 0005 3401 9746

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu P.H.U. „Rutex-Śląsk” stanowi integralną część niniejszej
Umowy.
Załącznikami do Umowy są:
- Plan Taryfowy, Cennik Usług,
- Regulamin Promocji.
Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez P.H.U. „Rutex-Śląsk”.
Abonent oświadcza, że został mu doręczony Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu
P.H.U. „Rutex-Śląsk”, zapoznał się z jego treścią oraz zgadza się z jego postanowieniami.
Strony oświadczają, że postanowienia niniejszej Umowy są zgodne z cennikiem dostępnym na stronie internetowej
www.rutex.net.pl.
Abonent jest zobowiązany do każdorazowego pisemnego powiadamiania P.H.U. „Rutex-Śląsk” o jakichkolwiek
zmianach danych zawartych w niniejszej Umowie, szczególnie zmianie adresu do korespondencji. W razie
zaniedbania tego obowiązku pisma zwrócone pozostawia się w aktach ze skutkiem „doręczone”.
P.H.U. „Rutex-Śląsk” zastrzega sobie prawo do zerwania Umowy z Abonentem w przypadku wielokrotnego
niestosowania się do poleceń Administratora Sieci lub działaniami sprzecznymi z Regulaminem Sieci Komputerowej.
Ewentualne uwagi, co do wadliwej pracy sieci komputerowej będą przyjmowane w siedzibie
P.H.U. „Rutex-Śląsk” Jerzy Gacka, Ryszard Kotula sp.j. 41-500 Chorzów, ul. Ks. Wł. Opolskiego 3
tel./fax: 32 247 36 61 lub kom. 696 165 352. Godziny pracy – codziennie od godziny 8 do 20.
Umowa jest sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Egzemplarz zawiera 2 strony formatu A4, ponumerowane i opieczętowane przez P.H.U. „Rutex-Śląsk”.

.................................................................................
P.H.U. “Rutex-Śląsk”

..........................................................................
Imię i nazwisko - czytelny podpis Abonenta

ADNOTACJA:
Zgodnie z art.23 i art. 47 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr. 133, poz. 883 z późn. zm)
dane osobowe będą przetwarzane przez P.H.U. „RUTEX-ŚLĄSK” Jerzy Gacka, Ryszard Kotula sp.j. 41-500 Chorzów, ul. Ks. Wł. Opolskiego 3.
P.H.U. „RUTEX-ŚLĄSK” ma prawo przetwarzać dane osobowe Abonenta i Płatnika oraz może przekazać je za granicę, jeżeli jest to niezbędne do wykonania
Umowy pomiędzy P.H..U. „RUTEX-ŚLĄSK” a Abonentem.
Dane osobowe Abonenta będą przetwarzane w celu podjęcia działań koniecznych przed zawarciem Umowy lub do realizacji Umowy i płatności.
Podanie danych jest dobrowolne, a osoba której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
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