
Umowa abonencka
na świadczenie usługi "Akcja Bezpieczna Firma"

Zawarta w Tarnowskich Górach w dniu 24.01.2019 pomiędzy

STRONG-PC z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3, 
numer wpisu Ewidencji Działalności Gospodarczej 12712/2001/MR, numer NIP 6452122101, numer REGON 277670059,
zwanym dalej Sprzedawcą
reprezentowanym przez 

a

Jan Kowalski z siedzibą (zameldowanie) ul.Polna 1, 01-001 Miasteczko,
adres korespondencyjny ul.Polna 1, 01-001 Miasteczko ,
zwany dalej Klientem, Użytkownikiem lub Abonentem.
reprezentowanym przez Jan Kowalski PESEL 12345678900, legitymujący się Dowód osobisty nr ABC123456,
adres e-mail 

§ 1

1. Zgodnie z zamówieniem Abonenta dokonanym w dniu 24.01.2019 Sprzedawca sprzedaje, a Abonent kupuje w ramach promocji produkt o nazwie "Akcja
Bezpieczna Firma".

2. Szczegółowe warunki promocji określa Regulamin promocji "Akcja Bezpieczna Firma" oraz Cennik promocji "Akcja Bezpieczna Firma", które stanowią
integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Cena produktu zgodnie z cennikiem wynosi 340,00 zł (słownie: trzystaczterdzieści złotych) złotych powiększona o należny podatek VAT co łącznie stanowi
kwotę 418,20 zł brutto. Na produkt zostaje udzielona ulga w wysokości 50%. Cena po uldze wynosi 180,00 zł netto (221,40 zł brutto). Płatność za produkt
następuje w miesięcznych terminach po 15.00 zł netto (18,45 zł brutto).

§ 3

1. Wydanie towaru nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy, w ten sposób, że na adres poczty elektronicznej podanej przez Abonenta wysłany zostanie klucz
subskrypcyjny (lub klucz zostanie wydany w formie papierowej w siedzibie firmy), przy pomocy którego Abonent samodzielnie instaluje oprogramowanie,
aktywuje i dokonuje jego aktualizacji.

2. Sprzedawca zapewnia pomoc techniczną w procesie instalacji oprogramowania.

§ 4

1. Abonent zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na wskazany indywidualny numer rachunku bankowego w terminach miesięcznych, do dnia
24 każdego miesiąca.

2. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 5

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Abonenta, Abonent będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości ulgi przyznanej w ramach promocji.
Wysokość kary będzie proporcjonalnie pomniejszona do okresu, w którym Abonent korzystał z usługi i opłacał abonament.

§ 6

Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu promocji "Akcja Bezpieczna Firma".

§ 8

Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.

§ 9

Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Użytkownik
Jan Kowalski 
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