SCORPION-COMPUTER
SIENKIEWICZA 22
84-300 LĘBORK
0-59 8633-559, 793 124 123
tel. awaryjny 601 76 20 20
kontakt@scorpion.lebork.pl

www.scorpion.lebork.pl

Umowa nr …............../2020
Zawarta w dniu ….......................... r. w Lęborku pomiędzy:
Scorpion - Computer z siedzibą w Lęborku przy ulicy Sienkiewicza 22 zwaną dalej Usługodawcą w imieniu której
działa Marcin Cygert
a …........................................................... zamieszkały/a w …......................................
przy ulicy …............................................. Pesel: ….............................. D/O …............................... tel. ….........................
e-mail:.................................................................
zwany/a dalej Abonentem
Strony uzgadniają co następujące:
§1
1. Przedmiotem niniejszej UMOWY jest korzystanie z usługi dostępu do sieci Internet (DDSI) świadczonej przez
Usługodawcę na rzecz Abonenta w zakresie i na warunkach określonych w Umowie o świadczenie usługi dostępu
do sieci Internet przez Usługodawcę oraz regulaminie świadczenia usługi DDSI przez Usługodawcę zwanych dalej
Regulaminem.
2. Na podstawie Umowy Abonent jest uprawniony do korzystania z usługi DDSI świadczonej przez Usługodawcę.
3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi DDSI zgodnie z zamówieniem, w zakresie i na warunkach
określonych w Regulaminie i Umowie.
4. Usługodawca zobowiązuje się do utrzymywania na własnym routerze brzegowym przepływności maksymalnej EIR
nie mniejszej niż 5 Mbps dostępu do sieci szkieletowej Internet nie gwarantuje jednak Abonentowi uzyskania
przepływności CIR oraz pozostawia sobie prawo sterowania przepływnością i ustalania jej różnych podzakresów dla
różnych protokołów internetowych (http, ftp, i innych) oraz poszczególnych Abonentów.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wyładowań atmosferycznych.
6. Abonent zobowiązuje się do:
 przestrzegania postanowień Regulaminu i Umowy,
 korzystanie z urządzeń DDSI zgodnie z jego przeznaczeniem,
 umożliwienie usługodawcy dostępu do pomieszczeń w których zainstalowane jest urządzenie DDSI,
sprawdzenie stanu technicznego, konserwacji i innych czynności związanych z urządzeniem DDSI,
 uiszczanie opłaty zgodnie z obowiązującym Regulaminem i Cennikiem usługi DDSI świadczonej przez
Usługodawcę, zwanej dalej cennikiem.
7. Naliczanie opłat abonamentowych następuje od dnia podpisania umowy, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
§2
Z zastrzeżeniem postanowień § 3, Umowa została zawarta na czas oznaczony obejmujący 12 miesięcy/24 miesiące,
liczone od dnia podpisania umowy. Zawarcie umowy na czas oznaczony wiąże się z przyznaniem Abonentowi ulgi w
opłacie abonamentowej (w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą abonamentową na czas nieoznaczony a
opłatą abonamentową na czas oznaczony za każdy miesiąc korzystania z Usług przez Abonenta), jak też ulgi w opłacie
za aktywację (w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy pobieraną przy umowie na czas nieoznaczony a opłatą
pobieraną na czas oznaczony). W przypadku rozwiązania w powyższym okresie Umowy z przyczyn obciążających
Abonenta, Usługodawca uprawniony będzie do obciążenia Abonenta opłatą w wysokości stanowiącej równowartość
przyznanych Abonentowi ulg (kwoty opłat nie podlegają VAT) – pomniejszonych o proporcjonalną ich wartość za
okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Po upływie czasu, na jaki Umowa została zawarta, Umowa
przekształci się automatycznie w umowę zawartą na czas nieoznaczony (powiązaną ze standardowym abonamentem),
chyba że najpóźniej 30 dni przed upływem okresu jej obowiązywania, do Usługodawcy wpłynie pisemne oświadczenie
Abonenta o rezygnacji z przedłużenia Umowy.
§3
W przypadku wyboru przez Abonenta standardowego abonamentu, Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony i
może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia (ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego), z zastrzeżeniem szczególnych przypadków określonych w Regulaminie.
Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Szczególną
formę oświadczenia o rozwiązaniu Umowy określa Regulamin.
§4
 Abonament płatny jest do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
 Abonent oświadcza, że upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy faktury.
§5
Abonent uzyskuje prawo do korzystania z zasobów sieci tylko na jednym urządzeniu końcowym (router).
§6
Abonent oświadcza, że otrzymał, zapoznał się dokładnie oraz zgadza z postanowieniami Regulaminu, Cennika i
Umowy.

§7
Strony oświadczają, że znany jest im stan techniczny urządzeń końcowych i jest ono sprawne.
§8
1. Abonent nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy oddać w najem, wydzierżawić lub użyczać udostępnionego mu
przez Usługodawcę urządzeń końcowych DDSI w szczególności karane będą podłączania do sieci Internet z
pośrednictwem łącza innych sieci lokalnych lub komputerów używanych przez osoby trzecie oraz stosowania w
podłączonym komputerze mechanizmów „logicznej translacji adresów” NAT (tzw. maskarady).
2. Abonent nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy udostępniać zasobów internetowych osobom trzecim.
§9
1. Usługodawca jest uprawniony żądać od Abonenta naprawienia szkody będącej wynikiem niestosowania się do
wskazań wskazanych w § 8 pkt 1 niniejszej Umowy. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary
umownej w wysokości określonej w § 13 niniejszej Umowy.
2. Usługodawca jest uprawniony żądać od Abonenta naprawienia szkody będącej wynikiem niestosowania się do
wskazań wskazanych w § 8 pkt 2 niniejszej Umowy. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary
umownej w wysokości określonej w § 13 niniejszej Umowy.
§ 10
Warunki niniejszej Umowy są objęte tajemnicą handlową i obydwie Strony zobowiązują się do nie ujawniania ich
osobom trzecim.
§ 11
Umowa niniejsza wiąże Abonenta i Usługodawcę od dnia jej podpisania przez obie Strony.
§ 12
Zmiany w niniejszej Umowie wymagają formy pisemnej, z tym że w zakresie dopuszczalnym przez prawo strony
dopuszczają doręczanie proponowanych zmian warunków Umowy (w tym wynikających z Regulaminu, Cennika)
drogą elektroniczną. Abonent wnioskuje o doręczania w/w propozycji na wskazany na wstępie Umowy przez
Abonenta adres poczty elektronicznej.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową i Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
telekomunikacyjne oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.
3. Wszelkie spory powstałe przy interpretowaniu lub wykonywaniu niniejszej Umowy strony zobowiązują się
rozstrzygnąć na drodze wzajemnych uzgodnień i negocjacji.
4. Właściwym do rozstrzygania nie rozwiązanych przez strony sporów wynikających z Umowy jest Sąd Powszechny,
właściwy dla miejsca zawarcia umowy.
1.

§ 13
Wysokość kary umownej określona jest na poziomie 400,00 zł netto (czterysta złotych). SCORPION-COMPUTER
uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§ 14
Usługodawca ma prawo dochodzić bezpośrednio od Abonenta roszczeń wynikających z § 2, § 7, § 8, § 9 § 10
niniejszej Umowy.
§ 15
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

Wybieram umowę (czas trwania Umowy)
□ 12 miesięcy

□ 24 miesiące
□ zewnetrzny adres IP
Abonent
…..........................................

Usługodawca
…............................................

