
„WiNet” – Sieci Bezprzewodowe 
ul. Wielkopolska 67 

44-335 Jastrzębie Zdrój 
tel. 503-615-096, 032 470-20-49 

http://wi.net.pl/, email: info@wi.net.pl 
 

Strona 1 z 1 

 
UMOWA  ABONENCKA   NR 20___/___/___ 

 
Umowa zawarta w dniu ________________ pomiędzy firmą „WiNet” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy  

ul. Wielkopolskiej 67, NIP: 633-176-30-02, REGON: 240-061-926, zwaną dalej Dostawcą 
 
a ________________________________________________, synem/córką _____________________________________ 

[imię i nazwisko]         [imiona rodziców] 
 

 
zamieszkałym w _____________________________________________________________________________________ 

[adres zameldowania na pobyt stały] 

 
legitymującym się dowodem osobistym/____________ ________________________, NIP: _________________________ 

[niewłaściwe skreślić i wpisać typ dokumentu]   [PESEL lub inny  numer]   [numer NIP w przypadku firmy, moŜe być pieczątka] 

Dodatkowe dane: 
miejsce świadczenia usługi: ____________________________________________________________________________ 

[Adres miejsca świadczenia usługi/zakończenia sieci (gdy inny niŜ adres zameldowania] 

 
adres email: _______________________________, telefon: _________________________, numer gg: ______________ 
 
inne: ______________________________________________________________________________________________ 
 
zwanym dalej Abonentem, 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez Dostawcę na rzecz Abonenta polegających na umoŜliwieniu 

dostępu do sieci Internet. 
2. Usługi świadczone są przez Dostawcę w zakresie określonym w „Protokole Instalacji”, zgodnie z „Regulaminem Świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych” (zwanym dalej „Regulaminem”) i „Cennikiem”. Wszystkie te dokumenty zostały doręczone Abonentowi przy 
zawarciu niniejszej Umowy Abonenckiej i stanowią jej integralną część. 

3. Abonent  zobowiązany  jest  do  uiszczania  stałych  opłat abonamentowych „z góry” (na początku Okresu Rozliczeniowego, za który 
wpłata obowiązuje) w terminie do 15 dnia kaŜdego Okresu Rozliczeniowego na rachunek bankowy Dostawcy: 

BRE Bank-mBank 
60 1140 2004 0000 3702 3786 5153 
WiNet – Sieci Bezprzewodowe 
ul. Wielkopolska 67, 44-335 Jastrzębie Zdrój 

4. Wysokość opłat wynika bezpośrednio z Cennika i z zakresu świadczonych usług. W celu łatwiejszej identyfikacji wpłaty, Dostawca prosi 
aby tytułować je zgodnie ze schematem "Abonament-Numer_umowy-miesiąc” przykładowo: „Abonament-_____________-05” – za 
miesiąc maj dowolnego roku. Wpłaty mogą być takŜe realizowane gotówką w Biurze Obsługi Klienta. Szczegółowe zasady uiszczania opłat 
za Abonament są określone w Regulaminie. 

§2 
1. Aktualne dokumenty wymienione w §1 ust. 2 dostępne są na stronie http://wi.net.pl/ oraz w Biurze Obsługi Klienta.  
2. Abonent oświadcza, iŜ zapoznał się z „Regulaminem”, „Cennikiem”, „Protokołem Instalacji” i „Zasadami Eksploatacji” oraz Ŝe treści 

zawarte w tych dokumentach są dla niego zrozumiałe i czytelne. 
§3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony/określony do dnia _____________________ 
2. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy przez Abonenta lub przez Dostawcę z winy Abonenta, której zawarcie wiązało się z 

przyznaną ulgą, Abonent zobowiązany jest do zwrotu części wartości ulgi zgodnie z §21 ust. 4 Regulaminu. 
3. W przypadku, kiedy w dniu zawarcia Umowy Abonenckiej na czas określony Abonent korzysta w tym samym Lokalu  

z usług Dostawcy na podstawie innej Umowy Abonenckiej, umowa ta ulega rozwiązaniu na zasadzie porozumienia stron, ze skutkiem 
natychmiastowym, bez zachowania jakichkolwiek roszczeń z jej tytułu przez którąkolwiek ze stron. 

4. Umowa Abonencka  zawarta na czas określony ulega po okresie jej obowiązywania przedłuŜeniu na czas nieokreślony zgodnie z zapisami 
Regulaminu. 

§4 
1. Data zawarcia niniejszej Umowy Abonenckiej jest jednocześnie datą rozpoczęcia świadczenia Usług przez Dostawcę. 

§5 
1. Warunki rozwiązania niniejszej umowy oraz szczególne przypadki jej rozwiązania bądź wygaśnięcia określa Regulamin. 
2. Zakres obsługi serwisowej, wysokość kar umownych w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania Usługi oraz tryb 

postępowania reklamacyjnego, w tym informację o moŜliwości rozwiązania sporu na drodze mediacji lub poddania go pod rozstrzygnięcie 
sądu polubownego określa Regulamin. 

3. W zakresie odmiennie uregulowanym niniejszą umową postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania. 
§6 

1. Dostawca oświadcza, Ŝe dane osobowe Abonenta będą przetwarzane przez Dostawcę zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych w 
celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (m.in. rejestracja w bazie 
danych) oraz dla potrzeb marketingowych związanych ze świadczeniem Usług (min. korespondencja z Abonentem). Dostawca nie będzie 
umieszczał danych osobowych Abonenta w Ŝadnym publicznie dostępnym spisie abonentów, ani teŜ w jakiejkolwiek innej publicznie 
dostępnej formie.  

2. Dane osobowe Abonenta mogą być przekazywane uprawnionym organom, jak równieŜ w razie takiej konieczności prawnikom  
i instytucjom zajmującym się dochodzeniem naleŜności powstałych z powodu zobowiązań finansowych Abonenta wobec Dostawcy. 

3. Abonentowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania.  
§7 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają, pod rygorem niewaŜności, wyłącznie formy pisemnego aneksu do Umowy. 
2. Umowę Abonencką sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 

 
 
 
 
 

  _________________________      __________________________ 
      Abonent (czytelnie Imię i Nazwisko)                Dostawca 


