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UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH 

 

 

Zawarta w ....................................................... w dniu ........................... pomiędzy: 

 

1. TELSONET Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Mikołaja Reja 21; NIP: 946-23-89-617;  

REGON: 432665624; numer KRS: 0000169786 zwanym dalej TELSONET, 

a 
 

2. ........................................................................................... zwanym/ą dalej Abonentem 

 

Telefon kontaktowy Abonenta stacji: ............................../kom. .............................................  
 

adres e-mail: ........................................................... 

 

3. Dane do faktury/przekazu (adres): 

 

.......................................................................................................................................  

 

.......................................................................................................................................  

 

 
§ 1 

Abonent zleca, a TELSONET zobowiązuje się do: 
1. Zestawienia połączenia z siecią INTERNET o prędkości dostępowej ................ kbit/s w ciągu 31 dni od daty podpisania 

niniejszej umowy. 
2. Zapewnienia całodobowego dostępu do sieci INTERNET. 

 
§ 2 

1. Abonent zobowiązuje się wypłacić TELSONET wynagrodzenie: 
a) Za usługę wymienioną § 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 w wysokości określonej według cennika usług TELSONET płatne przelewem 

na rachunek bankowy Usługodawcy do 10 dnia każdego miesiąca. 
b) Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania wszelkich płatności.  

2. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu oraz Cennika, a w szczególności do 
umożliwienia TELSONET zainstalowania w jego lokalu lub nieruchomości urządzeń realizujących dostęp do Internetu oraz 
umożliwi korzystanie z energii elektrycznej zasilającej ww. urządzenia. 

 
§ 3 

TELSONET dopełni wszelkich starań, aby zapewnić usługi najwyższej jakości, nie gwarantuje jednak bezawaryjnej pracy 
wszystkich urządzeń. Jednocześnie Usługodawca zastrzega, iż nie odpowiada za szkody spowodowane niemożnością świadczenia 
usług z przyczyn, na które TELSONET nie ma wpływu (np. nieprawidłowe działanie urządzeń innych operatorów 
telekomunikacyjnych zakłócenia z innych linii, urządzeń domowych oraz uszkodzenia spowodowane wpływem warunków 
atmosferycznych).  

 
§ 4 

Usługi świadczone są codziennie, bez żadnych ograniczeń czasowych z wyjątkiem przerw technicznych. TELSONET może bez 
uprzedniego powiadomienia nie ponosząc odpowiedzialności, ograniczyć korzystanie z usługi lub pogorszyć jej jakość w celu 
przeprowadzenia prac technicznych. TELSONET dopełni wszelkich starań, aby czas przeznaczony na konserwację urządzeń 
ograniczony był do minimum.  

 
§ 5 

Abonent nie podejmie działalności konkurencyjnej w przedmiocie umowy w czasie jej trwania, ani nie udostępni usługi innym 
podmiotom. Abonent nie może odsprzedawać w żadnej postaci usługi, wykupionej u TELSONET, pod rygorem zerwania umowy. 

 
§ 6 

TELSONET zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług bez odszkodowania, jeśli Abonent 
uporczywie i w sposób oczywisty narusza postanowienia regulaminu lub nie naruszając regulaminu, swoimi działaniami powoduje 
lub choćby przyczynia się do tego, że sieć radiowa nie działa poprawnie, a przyczyn tego stanu rzeczy nie można usunąć bez 
zaprzestania świadczenia usług Abonentowi.  
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§ 7 
1. Umowa zostaje zawarta na okres .......... miesięcy. 
2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Abonenta przed jej wygaśnięciem, jest on zobowiązany do wniesienia opłaty 

instalacyjnej oraz abonamentowej za pozostały okres obowiązywania umowy. 
3. Jeżeli Abonent, na 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta nie zawiadomi TELSONET w formie 

pisemnej, iż nie zamierza w dalszym ciągu korzystać z usług TELSONET, wówczas przyjmuje się, iż umowa zostaje 
przedłużona na czas nieokreślony.  

4. Abonent upoważnia TELSONET do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy faktury. 
5. Sprzęt dostępowy (karta radiowa lub AccessPoint, antena z kablem H-155) zostaje wypożyczony abonentowi na czas 

obowiązywania umowy, po jej wygaśnięciu pozostaje własnością TELSONET. 
 

§ 8 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) TELSONET Sp. z o.o. 
z siedzibą w Lublinie, ul. Mikołaja Reja 21; NIP: 946-23-89-617; REGON: 432665624; numer KRS: 0000169786, informuje, że 
jest administratorem danych osobowych. 
 

§ 9 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach świadczonych usług teleinformatycznych, promocji i 
marketingu *) prowadzonego przez TELSONET Sp. z o.o. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje 
prawo do kontroli przetwarzania danych które jej dotyczą, a także prawo ich poprawiania. 

 
§ 10 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej z 30 dniowym wyprzedzeniem w postaci aneksu podpisanego przez obie 
strony.  

 
§ 11 

1. Sprawy nie regulowane niniejszą umową normowane są przepisami Kodeksu Cywilnego.  
2. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane drogą negocjacji między stronami, a w przypadku 

braku porozumienia rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Usługodawcy.  
 

§ 12 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.  

 
§ 13 

Integralną część umowy stanowią: Cennik Usług i Regulamin Świadczenia Usług TELSONET. 
 
 

 

 
 

 

 
 
               ..............................................                                                         ............................................... 

                            TELSONET                                                                        ABONENT 
 

 

 

 

 
Oświadczenie 
 
Wyrażam / nie wyrażam dobrowolnie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu i nr telefonu 
w celach marketingowych TELSONET Sp. z o.o. 
 
Podpis Abonenta, data   
 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 
 
 
* ) skreślić w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych,  
     pozostawić w przypadku wyrażenia zgody poświadczonej podpisem 


