UMOWA nr 71
o świadczenie usług STRONG-PC
Zawarta w Tarnowskich Górach w dniu 02.01.2019 r. pomiędzy stronami:
STRONG-PC z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Czarnohuckiej 3,
numer wpisu Ewidencji Działalności Gospodarczej 12712/2001/MR, numer NIP 645-21-22-101, numer REGON 277670059,
zwanym dalej STRONG-PC
reprezentowanym przez Tomasz Piekarski
a
Usługi Budowlane Jan Kowalski z siedzibą (zameldowanie) Nowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry,
numer NIP 123-45-67-890 numer REGON 123456789
adres korespondencyjny Stara 1, 42-600 Tarnowskie Góry,
zwany dalej Klientem, Użytkownikiem lub Abonentem.
reprezentowanym przez Jan Kowalski PESEL 12345678901, legitymujący się Dowód osobisty nr ABC123456,
numer telefonu +48 32 1234567, telefon do pracy +48 32 1234567, telefon komórkowy +48 500 123456, fax +48 32 1234567, adres e-mail jankowalski@uslugibudowlanejankowalski.pl
1.

Przedmiotem umowy, zwanej dalej Umową, jest świadczenie następujących usług, zwanych dalej Usługami:
a. Kod usługi: Telewizja, Taryfa: MULTIROOM, Promocja: , Warunki specjalne: ,
Adres świadczenia usługi: Stara 1, 42-600 Tarnowskie Góry.
b. Kod usługi: Telefon, Taryfa: Plan standard, Nr telefonu: 48324500200 , Promocja: , Warunki specjalne: ,
Adres świadczenia usługi: Stara 1, 42-600 Tarnowskie Góry.
c. Kod usługi: Internet, Taryfa: Pakiet 3w1 OPTIMUM 500 24M 2018, Promocja: , Warunki specjalne: ,
Adres świadczenia usługi: Stara 1, 42-600 Tarnowskie Góry.
d. Kod usługi: Telewizja, Taryfa: Pakiet 3w1 OPTIMUM 500 24M 2018, Promocja: , Warunki specjalne: ,
Adres świadczenia usługi: Stara 1, 42-600 Tarnowskie Góry.
przez STRONG-PC na rzecz klienta.

2.

Zakres i warunki świadczenia Usług określonych niniejszą Umową zawiera Regulamin świadczenia Usług STRONG-PC zwany dalej Regulaminem oraz Cennik Świadczenia Usług STRONG-PC zwany dalej
Cennikiem będące załącznikami do niniejszej Umowy i stanowiące integralną część niniejszej Umowy. Klient niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Cennika, a także akceptuje ich
treść.

3.

Umowa zostaje zawarta na czas określony, wynoszący 24 miesiące. Po upływie okresu, na który umowa została zawarta, umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile Abonent w terminie 30 dni
nie złoży w formie pisemnej, faksem, bądz drogą elektroniczną oświadczenia o nieprzedłużeniu okresu obowiązywania Umowy.

4.

Klient zobowiązany jest do uregulowania opłaty aktywacyjnej w wysokości wskazanej w Cenniku. Wysokość opłaty aktywacyjnej uzależniona jest od zadeklarowanego przez Klienta minimalnego okresu
obowiązywania umowy. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem zadeklarowanego okresu obowiązywania umowy, Klient zobowiązany będzie do zwrotu przyznanych bonifikat.

5.

Klient zobowiązuje się umożliwić STRONG-PC podjęcie wszelkich działań mających na celu zapewnienie poprawnego funkcjonowania Usługi.

6.

Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

7.

Klient zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat za wykonane usługi na podstawie faktur VAT wystawionych przez STRONG-PC w wysokościach i na warunkach promocji wybranych przez Klienta, a
określonych w odpowiednich Regulaminach i Cennikach.

8.

STRONG-PC zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie jest traktowana jako zmiana warunków niniejszej Umowy pod warunkiem zawiadomienia Klienta o wszelkich zmianach
Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Zawiadomienie o zmianie Regulaminu nastąpi w formie wiadomości elektronicznej przesłanej przez STRONG-PC na wskazany w
niniejszej Umowie adres e-mail Klienta.

9.

Abonent uprawniony jest do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym, jedynie pod warunkiem zawarcia ze STRONG-PC nowej umowy na świadczenie usług o innych parametrach
oferowanych przez STRONG-PC, jednakże pod warunkiem, że wysokość abonamentu z tytułu świadczenia usług na podstawie nowej umowy odpowiadać będzie wartości opłat wnoszonych przez Abonenta
za usługi świadczone na podstawie niniejszej Umowy.

10.

STRONG-PC zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w każdym czasie w razie zaistnienia obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej świadczenie usług na rzecz Klienta.

11.

Tryb postępowania reklamacyjnego określono w Regulaminie.

12.

Wysokość kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi określono w Regulaminie.

13.

Zakres obsługi serwisowej określono w Regulaminie.

14.

Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT tytułem opłat aktywacyjnych i abonamentowych za świadczone na jego rzecz usługi bez podpisu nabywcy. Klient wyraża także zgodę na wysyłanie
wystawionych przez STRONG-PC faktur VAT i faktur korygujących drogą elektroniczną. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r., Dz. U. Nr 133, poz. 1119. oświadczenie jest
ważne do odwołania lub rozwiązania niniejszej umowy.

15.

Wszystkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

16.

W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy Prawa Telekomunikacyjnego i Kodeksu Cywilnego.

17.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają orzecznictwu sądu właściwego dla STRONG-PC.

18.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania Protokołu Odbioru stanowiącego załącznik numer 3 do Umowy. Z dniem podpisania Protokołu Odbioru następuje rozpoczęcie świadczenia usług.

19.

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