UMOWA DZIERŻAWY nr 1

aktywowanego dekodera cyfrowej telewizji kablowej udostępnianej przez STRONG-PC

Zawarta w Tarnowskich Górach w dniu 24.01.2019 r. pomiędzy stronami:
STRONG-PC z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Czarnohuckiej 3,
numer wpisu Ewidencji Działalności Gospodarczej 12712/2001/MR, numer NIP 6452122101, numer REGON 277670059,
zwanym dalej STRONG-PC
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.

Przedmiotem umowy jest wypożyczenie Dekodera STB model: ................................................ o numerze seryjnym: ..............................................
adres świadczenia usługi: ul.Polna 1, 01-001 Miasteczko przez STRONG-PC na rzecz klienta.

2.

Zakres i warunki świadczenia usług
a. Wydany dekoder jest w pełni aktywowany tzn. posiada aktywne wszystkie dostępne pakiety programowe.
b. Do dekodera zostają dołączone:
Okablowanie do podłączenia dekodera poprzez złącze SCART oraz HDMI
Pilot z bateriami
Dekoder
Pudełko
Instrukcje

3.

Za dzierżawę dekodera STRONG-PC nie pobiera opłat. W razie rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub zakończenia w inny sposób Umowy Abonent
zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu STRONG-PC dekodera z wyposażeniem, z zastrzeżeniem, iż nie może nastąpić to później niż w terminie 14
dni od daty rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub zakończenia w inny sposób Umowy. W przypadku braku zwrotu urządzenia, zwrotu
zniszczonego/uszkodzonego lub stwierdzenia, że jest niekompletny Abonent jest zobowiązany do uiszczenia kary w wysokości 1000,00 PLN brutto.

4.

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

5.

Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

6.

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

7.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez STRONG-PC w celach marketingowych zgodnie z ustawa z dnia 29-08-1997 r. o ochronie
danych osobowych. STRONG-PC zapewnia prawo wglądu do swoich danych i ich aktualizacji, zapewniając jednocześnie, że dane osobowe nie zostaną
przekazane osobom trzecim, z wyłączeniem działań windykacyjnych.

8.

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

9.

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

10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają orzecznictwu sądu właściwego dla STRONG-PC.
11. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania Protokołu Odbioru stanowiącego załącznik numer 1 do Umowy. Z dniem podpisania Protokołu Odbioru
następuje rozpoczęcie świadczenia usług.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Jan Kowalski
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