ZAMÓWIENIE - dostęp do sieci Internet - ŚWIATŁOWÓD
NR . . . . . . . . . . . . . z dnia, . . . . . . . . . - 2022r Nr Kl. . . . . . .

___________________________________________________________________________
Zamawiam usługę przyłączenia do sieci Internet drogą światłowodową, a po jej wykonaniu zobowiązuję się do podpisania umowy
na świadczenie usług telekomunikacyjnych z Jarosławem Kowalskim i Tomaszem Janaszkiewiczem prowadzącym wspólnie
działalność gospodarczą pod nazwą KOMPUTERSAT Spółka cywilna Jarosław Kowalski, Tomasz Janaszkiewicz, ul. Wodna 19,
62-500 Konin, Nip: 6652891583, REGON: 301004404, tel. 63 2426233 e-mail:bok@komputersat.pl,
Dane abonenta:
IMIĘ I NAZWISKO / FIRMA

ADRES INSTALACJI
ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY
ADRES KORESPONDENCYJNY
DOWÓD OSOBISTY / NIP

PESEL / REGON

ADRES E-MAIL

NR TELEFONU

USŁUGA INTERNETOWA ŚWIADCZONA W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ

pakiet taryfowy

prędkość
pobierania/wysyłania

opłata dla umów opłata dla umów wysokość miesięcznej
ulgi
zawieranych na zawieranych na
dla umów zawieranych
czas
czas
nieokreślony
12 miesięcy
na czas 12 miesięcy

opłata dla umów
zawieranych na
czas
24 miesięcy

wysokość miesięcznej
ulgi
dla umów zawieranych
na czas 24 miesięcy

❑

Abonament Internet
światłowód BSA 300Mb

300Mbps/300Mbps

160 zł

79 zł

81 zł

79 zł

81 zł

❑

Abonament Internet
światłowód BSA 600Mb

600Mbps/600Mbps

170 zł

89 zł

81 zł

89 zł

81 zł

❑ Umowa zawierana na okres 12 miesięcy - Opłata Aktywacyjna 199zł
❑ Umowa zawierana na okres 24 miesięcy - Opłata Aktywacyjna 59zł
Wszystkie ceny podane są w ujęciu brutto (tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług)
Rezygnacja z zamówienia po jego podpisaniu i odstąpienie od zobowiązania przed zawarciem umowy skutkować będzie
naliczeniem opłaty (aktywacyjnej i dezaktywacyjnej) w kwocie 250 zł brutto.
Zgodnie z treścią art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, Abonent oświadcza, że ❑ wyraża zgodę / ❑ nie wyraża zgody na
przetwarzanie danych osobowych Abonenta w zakresie numeru NIP, numeru konta bankowego oraz numerów telefonów kontaktowych w celach realizacji Umowy.
Zasady przetwarzania tych danych zawarte są w dokumencie Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych.
2Abonent oświadcza, że wnosi o wykonanie Instalacji i Aktywacji Usług oraz rozpoczęcie świadczenia mu Usług przed upływem czternastodniowego terminu do
odstąpienia przez niego od Umowy zawartej poza lokalem Dostawcy usług / na odległość.
1

Abonent oświadcza, że zawiera Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, która ❑ posiada dla niego charakter zawodowy / ❑ nie posiada
dla niego charakteru zawodowego oraz, że ❑ został / ❑ nie został poinformowany, że oświadczając, iż Umowa posiada dla niego charakter zawodowy, nie nabywa
w związku z zawarciem Umowy m.in. prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w Rozdziale 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4Abonent oświadcza, że ❑ upoważnia Dostawcę usług, do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie informacji
gospodarczych dotyczących Abonenta, w celu oceny wiarygodności płatniczej Abonenta.

3

____________________________________
Data i podpis Abonenta

1

Oświadczenie jest wymagane do zawarcia Umowy
Dotyczy wyłącznie Konsumentów oraz Przedsiębiorców-konsumentów zawierających Umowę poza lokalem Dostawcy usług / na odległość.
3 Dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samodzielnie bądź w formie spółki cywilnej).
4
Oświadczenie jest wymagane do zawarcia Umowy
2
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