
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
 
Umowa zostaje zawarta EMULTINET Sp. Z O.O., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, 

XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem: 0000500605 , REGON: 147129814 , NIP: 527-271-05-34, zwaną w dalszej części 

umowy Operatorem, reprezentowanym przez upełnomocnionego przedstawiciela 

 
 

Dane Abonenta (dane, które znajdą się na fakturze VAT) 
 
imię i nazwisko       seria i nr dowodu osobistego        

PESEL   ulica   nr domu    nr lokalu   

miejscowość     kod pocztowy    poczta         

nazwa firmy *      NIP *      REGON *  
 
* Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne. 
 

Adres do korespondencji i dane kontaktowe (opcjonalnie, jeśli inny niż powyższy) 
 

 jak w Danych Abonenta   □   inny (uzupełnić poniżej)  □            

imię i nazwisko                 

ulica          nr domu  nr lokalu   

miejscowość     kod pocztowy    poczta       

tel. / tel.kom.     e-mail           

e-faktura   □    adres e-mail do wysyłania powiadomień o fakturze          
 
Wyrażam zgodę na wystawianie faktur VAT z tytułu usług świadczonych przez Operatora w formie elektronicznej oraz akceptuję „Warunki wystawiania i 

przesyłania faktur elektronicznych przez EMULTINET Sp. Z O.O. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się Regulamin Świadczenia Usług przez EMULTINET Sp. Z O.O. („Regulamin”). 
 

Miejsce świadczenia Usługi 
 

jak w Danych Abonenta  □ adres jak do korespondencji  □  inny (uzupełnić poniżej)  □  

ulica     nr domu   nr lokalu   

miejscowość   kod pocztowy   poczta     

 
§1  

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych przez EMULTINET Sp. Z O.O. polegające na korzystaniu przez Abonenta z usług w zakresie i na 

warunkach określonych w niniejszej umowie, Cennikach, Regulaminie Ogólnym świadczenia usług telekomunikacyjnych, Regulaminie promocji i pozostałych załącznikach 

do niniejszej umowy. 
 
2. EMULTINET Sp. Z O.O. zobowiązuje się udostępnić Abonentowi następującą(e) usługę(i): 
 

Pakiet MULTIBOX    □               Usługa Internet Światłowodowy   □            Usługa Internet Bezprzewodowy   □ 
 
Pakiet zawiera Internet światłowodowy, Pakiet zawiera usługę „Internet światłowodowy”  Pakiet zawiera usługę „Internet bezprzewodowy  

Pakiet Telewizji        drogą radiową” 
 

     20Mb  50Mb  70Mb  100Mb         20Mb   50Mb    70Mb  100Mb      6Mb    10Mb    16Mb 

       □      □       □       □           □      □         □        □       □      □       □ 
  
     TV Mini     TV Optimum     TV Full         
          □             □             □ 
 

Promocja      Czas trwania umowy:     □  nieoznaczony 

 
             □  12 miesięcy 

 Nazwa promocji            

             □  24 miesiące  

 

Rozpoczęcie świadczenia usług    Publiczny adres IP    □   
 
Rozpoczęcie świadczenia usług objętych niniejszą umową abonencką nastąpi najpóźniej w dniu 
 

Postanowienia końcowe 
 
1. Umowa abonencka została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.   
2. Regulaminy świadczenia usług objętych niniejszą umową, regulaminy promocji oraz cenniki świadczenia usług są integralną częścią umowy, a Abonent oświadcza, że 

zapoznał się z nimi i kwituje ich odbiór.  

3. Abonent nie ma prawa wykorzystywać Usług do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej ani udostępniać ich na rzecz osób trzecich, chyba, że Umowa Abonencka 

stanowi inaczej.  

4. Okresem rozliczeniowym będącym podstawą rozliczenia należności za usługę jest przedział czasu liczony w pełnych miesiącach kalendarzowych.   
5. Płatności z tytułu świadczenia Usług objętych niniejszą Umową są realizowane na podstawie wystawianych przez Operatora faktur VAT.   
6. Faktura VAT zawiera szczegółową specyfikację naliczonych opłat, kwotę do zapłaty na rzecz Operatora, termin płatności oraz indywidualny numer rachunku bankowego 

przypisany do Abonenta.  

7. Dopuszcza się możliwość zapłaty za świadczone usługi w formie gotówkowej w kasie w wybranych Biurach Obsługi Klienta Operatora.   
8. Termin może ulec zmianie, tj. wydłużeniu terminu rozpoczęcia świadczenia usług, a w szczególności z przyczyn niezależnych od Operatora, związanych z infrastrukturą 

terenu i możliwościami technicznym, działaniem lub zaniechaniem Abonenta albo osób trzecich, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, jak również działania siły 

wyższej.  

 
 
 

Miejsce i data zawarcia umowy Abonent Operator 

 

 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operatora moich danych osobowych, tj. numerów telefonów kontaktowych, nr fax, adresu e-mail wymienionych w 

niniejszej Umowie Abonenckiej, w celach określonych w niniejszej Umowie Abonenckiej, na zasadach tam przewidzianych oraz uczestnictwo w programach 

lojalnościowych spółki EMULTINET Sp. Z O.O      

 

Podpis 


