
UMOWA ABONENCKA STAŁEGO  DOSTĘPU  DO  SIECI  
INTERNET 

Numer umowy: _________________ Zawarta w dniu: ____________ w _________________, pomiędzy: 

Imię i nazwisko / NAZWA  

NIP           REGON          

PESEL / nr i nazwa 
rejestru lub ewidencji 

 
Adres e-mail 

 

Telefon komórkowy          Telefon stacjonarny          

Adres zameldowania / 
Adres siedziby 

 

Adres 
korespondencyjny* 

 

Adres Lokalu  
(miejsce Zakończenia Sieci – 
miejsce korzystania z Usługi) 

 

 
Zwanym dalej Abonentem, a Operatorem: 

DITT.PL Damian Nazaruk, ul. Zana 11A, 20-601 Lublin, tel. 81 478 56 56; REGON 061543457; NIP: 712-316-71-03, wpis do 
rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr 10470, 
numer konta bankowego BRE Bank - mBank: 50 1140 2004 0000 3602 7474 4491 

§1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest Świadczenie przez Operatora usługi dostępu do Sieci Internet na rzecz Abonenta w zakresie i na 
warunkach określonych w niniejszej umowie oraz w regulaminie świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet zwanym w dalszej części 
regulaminem. 

§2 
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony (określony) na okres ________ pełnych miesięcy kalendarzowych  obowiązująca od 
momentu daty podpisania w §22 poniżej protokołu uruchomienia usługi. 
 
Koszt aktywacji zostaje obniżony o ulgę ________ zł i wynosi: _________ zł (z VAT) 

§3 
Abonament miesięczny za Opcję abonamentu ________ Mb/s Dostępu do Sieci Internet zostaje obniżony o ulgę w 

wysokości ________ zł i wynosi miesięcznie ________ zł (z VAT).  

Całkowita ulga abonamentu przyznana Abonentowi wynosi ________ zł (z VAT). 

§4 
Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy. 

§5 
Abonent oświadcza, że posiada tytuł prawny do lokalu upoważniający go do podejmowania decyzji w zakresie instalacji i eksploatacji 
sieci w tym lokalu. 

§6 
Abonent oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet (Usługa) i  Cennikiem Dostępu do 
Sieci Internet oraz innych opłat dodatkowych i akceptuje postanowienia tam zawarte oraz  zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
Cennik  wraz  z  regulaminem  stanowi  integralną   część   Umowy   Abonenckiej  które  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

§7 
Abonent zobowiązuje się do uiszczenia opłaty instalacyjnej w zależności od wybranej opcji osobiście zaraz po uruchomieniu usługi lub 
wpłacenie jej na konto Operatora w terminie do 10-go dnia od daty podpisania umowy. 

§8 
Abonent zobowiązuje się do regularnego wnoszenia na konto operatora miesięcznych opłat abonamentowych za świadczenie usługi 
dostępu do Sieci Internet. 

§9 
Abonent zobowiązany jest do uiszczenia comiesięcznej opłaty abonamentowej w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca za dany 
miesiąc z góry. 

§10 
Abonent upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy faktury. 

§11 
Datą zapłaty za abonament jest data wpływu środków na rachunek operatora. 
  



§12 
Przedłużenie warunków umowy na kolejny okres 

1. Warunki świadczenia Usługi określone w niniejszej umowie będą ulegać cyklicznemu przedłużaniu, na zasadach 
przedstawionych w §12 ust.2-4 poniżej. 
2. Abonent  uprawniony  jest  do  złożenia  Operatorowi  oświadczenia  mówiącego  o  braku  zgody  na  przedłużanie  
warunków świadczenia Usługi określonych w niniejszej umowie na kolejny okres. Oświadczenie to może być złożone w  formie 
pisemnej wysłane pocztą na adres siedziby Operatora lub elektronicznie (e-mail) w każdej chwili, ale nie  później niż na 30 dni przed 
końcem bieżącego okresu obowiązywania ulgi wynikającej z niniejszej umowy. W  przypadku skorzystania z tego uprawnienia przez 
Abonenta, począwszy od następnego dnia po upływie  bieżącego okresu obowiązywania ulgi wynikającej z niniejszej umowy, Usługa 
Dostępu do Sieci Internet świadczona będzie na warunkach cenowych wynikających z Cennika obowiązującego w dniu  podpisania  
Umowy  u  Operatora  na  zasadach  na  czas  nieoznaczony  (nieokreślony).  Ustala  się,  że  bieżący  okres obowiązywania ulgi 
wynikającej z obowiązywania niniejszej umowy oznaczać będzie odpowiednio okres stosowania ulgi ustalony w niniejszej umowie lub 
okres na który zostały przedłużone warunki świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet, zgodnie z §12 ust.3. 
3. W przypadku braku sprzeciwu o którym mowa w §12 ust.2 powyżej, warunki świadczenia usługi określone w niniejszej 
umowie ulegną przedłużeniu na kolejny okres 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od następnego dnia po upływie 
bieżącego okresu obowiązywania ulgi wynikającej z niniejszej umowy. W tym okresie, Abonent uprawniony będzie do korzystania ze 
zniżki w opłacie za Abonament za korzystanie z usług Operatora w wybranej przez Abonenta opcji, w wysokości określonej w niniejszej 
umowie. 
4. Abonent, który przed upływem okresu obowiązywania ulgi wynikającej z przedłużenia warunków świadczenia Usługi Dostępu 
do Sieci Internet w niniejszej umowie, wskazanego w §12 ust.3 rozwiąże Umowę Abonencką Stałego Dostępu do Sieci Internet lub 
wypowie jej warunki utraci wszystkie ulgi wynikające z niniejszej umowy i zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Operatora kary 
umownej w wysokości nie przekraczającej ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość  za okres od 
pierwszego dnia okresu obowiązywania ulgi wskazanego w §12 ust.3 do dnia rozwiązania odpowiednio Umowy  Abonenckiej Stałego 
Dostępu do Sieci Internet. 

§13 
Rozwiązanie umowy przez Abonenta lub Operatora 

W razie rozwiązania umowy przez Abonenta przed upływem okresu, na jaki zawarto umowę lub rozwiązania umowy przez Operatora z 
winy Abonenta, Abonent jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości równej wartości wszystkich nie wykorzystanych ulg w opłatach 
abonamentowych za okres, na jaki umowa została zawarta. Opłata ta jest równa wartości wszystkich ulg w opłatach abonamentowych 
za okres obowiązywania umowy na czas oznaczony (określony) pomniejszonej o wartość ulgi za okres do dnia jej rozwiązania. 

§14 
Okres obowiązywania umowy jest liczony od daty rozpoczęcia naliczania opłat abonamentowych. 

§15 
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy na warunkach określonych w regulaminie. 

§16 
Szczegółowe zasady korzystania z usług operatora określa regulamin. 

§17 
Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych operatora. Dane są gromadzone w szczególności w 
celach zarządzania Abonentami oraz w celach marketingowych usług własnych. 

§18 
Abonent oświadcza, że został poinformowany o dobrowolności podania swoich danych oraz o prawie do ich wglądu i poprawy. 

§19 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

§20 
Operator zobowiązuje się do instalacji jednego przyłącza w Lokalu Abonenta. 

§21 
Zainstalowany zestaw odbiorczy: 
 

stanowi własność Operatora. 
 

 

______________________________________________ 
Operator lub osoba reprezentująca Operatora  

(czytelny podpis) 

______________________________________________ 
Abonent  (czytelny podpis)

§22 
Protokół Uruchomienia Usługi 

Data rozpoczęcia naliczania opłat abonamentowych:  
(wypełnić w dniu dostarczenia sygnału internetowego do Lokalu Abonenta) 

 

 
______________________________________________ 

Operator lub osoba reprezentująca Operatora  
(czytelny podpis) 

______________________________________________ 
Abonent  (czytelny podpis)

 

        r. 


