`UMOWA / ANEKS O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TRANSMISJI
DANYCH Z DOSTĘPEM DO SIECI INTERNET
zawarta dnia ___/____/2012 w Szczecinie
Data rozpoczęcia świadczenia usługi: ___/____/2012
Strony umowy.
Operator:
LANTECH Piotr Pilek
ul. Santocka 13G/21
71-113 Szczecin
NIP 851-26-16-228 REGON 320652605
Zgłoszenie UKE: 9417

Abonent (adres zameldowania):
Imię i Nazwisko: _____________________
Ulica: _________________________________
Kod i Miasto: ___________________________
PESEL: _________________________

NR DOWODU: _________________________
Kontakt do Operatora:
Adres instalacji:
tel. 501-71-42-42 email: biuro@lantech.com.pl Ulica
___________________________
Awarie:501-71-42-42 (tel lub sms)
Kod
i
Miasto
___________________________
Biuro: ul. Niemcewicza 26/403 Szczecin
Dane kontaktowe:
Numer rachunku bankowego:

mBank (BRE Bank S.A.)
09 1140 2004 0000 3102 7244 3664
Zamawiane usługi:
Abonament/Minimalny czas umowy:

Telefon(y): _________________________
Adres e-mail (do wysyłki e-faktur): __________________________
24 m

_________ o szybkości: _____Mbit/s

[ ]
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[

]
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[ ]

nieokreślony
[

]

Opłata instalacyjna zostanie pobrana na podstawie faktury wystawionej po
podpisaniu umowy.

1. ___________________________________
Logowanie połączeniem PPPoE
Logowanie do Panelu Klienta

http://panel.lantech.com.pl

Integralne załączniki do umowy:
[ X ] - Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
[ X ] - Cennik
[ X ] - Protokół przekazania sprzętu operatora

Login

Hasło

ID

PIN

Dodatkowe opcje/ uwagi / usługi:
Strony zawierają pomiędzy sobą umowę o korzystanie przez Abonenta z wybranych usług Operatora na zasadach przewidzianych w regulaminie świadczenia
usług telekomunikacyjnych Operatora. Regulamin ten stanowi integralną część niniejszej umowy.
Abonent oświadcza, że:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

Posiada tytuł prawny lub zgodę głównego właściciela uprawniającą go do decydowania o zainstalowaniu łącza do Internetu w lokalu wymienionym w
nagłówku umowy.
Posiada pełną zdolność do czynności prawnych upoważniających go do zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
Otrzymał i zapoznał się z Regulaminem Świadczenia Usług i Cennikiem Operatora.
Zobowiązuję się terminowo opłacać abonament do 10–tego dnia każdego miesiąca, na konto podane w nagłówku umowy. Do zapłaty nie jest
wymagane fizyczne dostarczenie faktury.
Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie LANTECH Piotr Pilek w celach związanych z działalnością Operatora oraz
wyraża zgodę na udostępnianie danych w calach windykacyjnych wynikających z niniejszej umowy. (Ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U.
Nr 133/97).
Zawiera umowę na czas zgodny z zaznaczeniem w nagłówku umowy na warunkach określonych w Regulaminie Operatora i miesięcznym
okresem wypowiedzenia umowy, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Przed upływem okresu minimalnego umowy Abonentowi
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy jednak wiąże się to z ze zwrotem udzielonych ulg na instalację i opłaty abonamentowe. Dotyczy także
zerwania umowy z powodu nagminnego nieuregulowania płatności za faktury.
Abonent w celu poprawnej identyfikacji w kontaktach z Operatorem otrzymuje swój numer identyfikacyjny oraz hasło - osobisty numer
identyfikacyjny PIN. Poprawne podanie hasła podczas kontaktu telefonicznego oraz internetowego z Operatorem identyfikuje abonenta i
potwierdza jego tożsamość oraz pozwala na uzyskanie informacji, zmianę parametrów lub zamówienie nowych usług.
Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej LANTECH Piotr Pilek na podany przez niego adres w nagłówku
umowy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. (Dz.U.2005 r.,nr 133, poz.1119) oraz "Zasady wystawiania i
przesyłania faktur w formie elektronicznej”.
Od dnia podpisania niniejszej umowy przez Abonenta, LANTECH Piotr Pilek rozpocznie naliczanie opłat za świadczenie usług zgodnie z
cennikiem.
Klient nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jakości wykonania instalacji urządzeń potrzebnych do świadczenia usługi.
Abonent może dokonać zamówienia innych pakietów prędkości oraz usług dodatkowych przez zgłoszenie telefoniczne do biura obsługi abonenta,
drogą elektroniczną na adres biuro@lantech.com.pl lub za pośrednictwem Panelu Klienta.
Okres rozliczeniowy rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca i kończy ostatniego dnia miesiąca.
Umowa zawarta na czas określony po upływie tego czasu przechodzi w umowę zawartą na czas nieokreślony bez zmiany ceny usługi z
możliwością jej wypowiedzenia w okresie jednego miesiąca ze skutkiem na koniec najbliższego pełnego okresu rozliczeniowego. Po upływie
czasu określonego abonent może ponownie podpisać umowę na czas określony. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej.
Dane dotyczące jakości świadczonych usług publikowane są na stronie Internetowej www.lantech.com.pl

…………………………………….
Przedstawiciel LANTECH

………………………………………………
Abonent
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