KOPIA/ORYGINAŁ

ANEKS
o świadczenie usług telekomunikacyjnych
Dostęp do sieci Internet
Zawarta pomiędzy SMNET Michał Skwiercz, jako Operatorem z siedzibą w Gdyni (81-008)
ul. Południowa 2/49 tel: 693-309-888, a Konsumentem:
Imię i nazwisko
Firma*
Adres
zameldowania
Adres do
korespondencji
Adres instalacji

**
**
**
**
**

Telefon kontaktowy
NIP

**
**

Seria i nr dowodu
PESEL
email
* niepotrzebne skreślić
** koniecznie wypełnić

§1
Przedmiotem niniejszego Aneksu jest zmiana warunków świadczenia przez Operatora na rzecz Abonenta usług stałego,
nielimitowanego, szerokopasmowego dostępu do Sieci Internet
§2p
W celu zmiany warunków realizowania usług opisanych w § 1:
a. Abonent wybiera następujący nowy Abonament wraz z przyporządkowanym do niego Cennikiem oraz warunkami
technicznymi, usługi, opisanej w §1 (zaznaczyć właściwy):
Nazwa
Abonamentu

SMNET 512
(w nocy do
1mbps)

SMNET 1024
(w nocy do
2mbps)

SMNET
2048*
(w nocy do
4mbps)

SMNET
4096*
(w nocy do
8mbps)

SMNET
6144*
(w nocy do
10mbps)

SMNET
10240*
(w nocy do
15mbps)

Miesięczna Opłata
Abonamentowa

29 zł brutto

35 zł brutto

45 zł brutto

60 zł brutto

80 zł brutto

99 zł brutto

Zaznaczyć wybór
* tylko w przypadku odpowiednich możliwości technicznych

1.W ramach niniejszego Aneksu Operator zobowiązuje się do dostarczania zamówionych przez Abonenta usług
telekomunikacyjnych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Aneksie oraz Regulaminie, a Abonent zobowiązuje
się do terminowego regulowania opłat za korzystanie z usług zgodnie z Cennikiem oraz do przestrzegania postanowień Umowy
i Regulaminu.
2.Zestawienie opłat abonamentowych płatnych z góry oraz ewentualnie opłat za usługi wykonane na rzecz Abonenta w
poprzednim okresie rozliczeniowym, będzie przesyłane na początku każdego okresu rozliczeniowego w formie faktury na adres
korespondencyjny podany w Umowie.
3.Termin płatności należności za usługi opisane w § 3 punkcie 2 wynosi 14 dni.
§4
Na mocy niniejszego Aneksu Umowa właściwa zostaje przedłużona na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo do
rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec drugiego okresu rozliczeniowego, następującego po okresie, w którym umowa została
wypowiedziana.
§5
Regulamin i Cennik wymieniane w niniejszym Aneksie stanowią integralną jego część. Abonent oświadcza, że zapoznał się z
postanowieniami Regulaminu i Cennikiem oraz zgadza się z nimi.
§6
1. Aneks wchodzi w życie z początkiem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym nastąpiło podpisanie go
przez obydwie strony.
2. Opłata za zmianę Abonamentu jest zgodna z Cennikiem.
3. W przypadku, gdy Abonent korzysta z Umowy o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawartej z Operatorem na
zasadach promocyjnych, a okres obowiązywania okresu promocyjnego jeszcze nie minął, Aneks uznaje się za nieważny.
4. W przypadku, gdy Abonent wybierze nową opcję świadczenia Usługi, której Operator ze względów technicznych nie może
świadczyć w miejscu świadczenia Abonentowi usługi dostępu do sieci Internet, Aneks uznaje się za nieważny.
5. W przypadkach opisanych w punktach 3 i 4 niniejszego paragrafu Operator poinformuje Abonenta telefonicznie, mailowo, bądź
listem poleconym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Aneksu, o fakcie jego nieważności.
§7
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
DATA ZŁOŻENIA PODPISU

…..........................
Czytelny podpis Abonenta

Czytelny podpis i pieczęć Operatora

