nr:
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych VoIP
zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………………r. pomiędzy:

Slican Sp. z o.o. z siedziba w Bydgoszczy, adres: ul. M. Konopnickiej 18, 85-124 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099007, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszcz, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez UKE
pod numerem 10012, NIP 5540232202, REGON 090560364, zwaną dalej foneo, reprezentowany przez Grzegorz Piszczek – Prezes
Zarządu.
a Abonentem:
Nazwa:
NIP:
Zarejestrowanym:
Miejscowość:
Ulica:
Poczta:
Województwo:
Reprezentowanym przez
Osoba do kontaktów
(technicznych):
Adres e-mail:
Osoba do kontaktów
(płatności):
Adres e-mail:
Adres do
korespondencji:
Nazwa:
Miejscowość:
Ulica:
Poczta:
Wysyłka faktur:

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Regon: ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
……………………………
Numer budynku: …………
Numer lokalu:
……………………………
Kod pocztowy: …………………
……………………………
Gmina: …………………
Kraj:
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Uwagi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………
…………………

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Nr telefonu kontaktowego:

…………………

…………………………………………………………

Nr telefonu kontaktowego:

…………………

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
……………………………
Numer budynku: …………
Numer lokalu:
……………………………
Kod pocztowy: …………………

…………

e-mailem na adres osoby kontaktowej (płatności) / listem zwykłym na adres korespondencyjny

Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez foneo usług telekomunikacyjnych na rzecz abonenta.
2. Usługi świadczone będą na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP dla
abonentów, zwanym dalej Regulaminem.
3. Koszty świadczonych usług określone zostały w Cenniku taryfy Biznes zwanym dalej Cennikiem.
4. Foneo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wysokości i sposobie naliczania opłat za usługi i zobowiązuje
się informować Abonenta na piśmie o planowanych zmianach z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Z uwagi na
wprowadzone zmiany Abonent ma prawo wypowiedzieć Umowę na co najmniej 1 dzień przez planowanym terminem
wprowadzenia zmian. Jeżeli Abonent nie dokona w powyższym terminie wypowiedzenia Umowy przyjmuje sie, że
zaakceptował wprowadzone zmiany.
5. Obniżenie opłat za usługi nie wymaga informowania Abonenta jak opisano powyżej.
6. Zmiany cen usług nie stanowią zmiany niniejszej Umowy.
7. Abonent upoważnia foneo do wystawiania faktur VAT zgodnie z Umowa i obowiązującymi przepisami, bez podpisu
osoby uprawnionej do otrzymania faktury.
§2
1. Integralną częścią umowy jest:
a. Wykaz numerów telefonicznych przydzielonych abonentowi – zwany dalej wykazem stanowiący
załącznik nr 3 do umowy.
b. Cennik – stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
c. Regulamin – stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
2. Abonent oświadcza, że otrzymał umowę kompletną i zapoznał się z nią w całości, włącznie z załącznikami. Oświadcza
ponadto, że zgadza się z jej postanowieniami co potwierdza swoim podpisem na umowie.

nr:
§3
1. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.
3. Wszelkie spory związane z umowa strony będą rozwiązywać polubownie. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia na
drodze ugodowej właściwym do rozpoznania sporu będzie sad właściwy dla siedziby foneo.
4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Foneo

Abonent

pieczęć i podpis

pieczęć i podpis

Załączniki:
1. Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP dla abonentów;
2. Cennik taryfy Biznes;
3. Wykaz numerów telefonicznych przydzielonych abonentowi;
4. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego/ zaświadczenia o działalności gospodarczej Abonenta
5. REGON Abonenta
6. NIP Abonenta

