
 
UMOWA ABONENCKA  nr........................ 
o świadczenie usług dostępu do Internetu 
 
zawarta w dniu .......................... w .................................................. pomiędzy: 
 
FreVay s.c. Marcin Pływaczyk, Radosław Runo, z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Armii Krajowej 7a/7, prowadzących 
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji pod nr 17614 w Stargardzie Szczecińskim i WDGiP-6411/P/038140/04 
w Szczecinie zwanych dalej „Operatorem” 
 
a  
Imię ..................................... Nazwisko ........................................................... 

posługującym się dowodem osobistym seria ......... nr ....................................,  

PESEL ......................................, NIP ......................................., 

wskazującym numer telefonu: ........................................................................., 

adres stałego zameldowania  

ul. .................................................,...........-.................. ..................................... 

 
wskazującym adres do doręczeń: ul. .................................................,...........-.................. ............................................... 
 
zwanym dalej „Abonentem”, który oświadcza, że: 
- zapoznał się z ofertą Operatora w zakresie usług dostępu do Internetu, w szczególności zawartą w Regulaminie świadczenia usług 

internetowych przez FreVay s.c., określanego dalej Regulaminem, 
- posiada uprawnienie do korzystania z lokalu: ul. ......................, .......-.................. .........................., 

który Abonent wskazuje jako miejsce korzystania z usług dostępu do sieci Internetowej w ramach niniejszej Umowy,  
- że przysługujące Abonentowi uprawnienie do korzystania z lokalu jest potwierdzone decyzją administracyjną, (np. przydział), 

orzeczeniem sądu (np. dział spadku, zniesienie współwłasności), umową cywilnoprawną (np. sprzedaży, darowizny, najmu, dzierżawy), 
na podstawie innego zdarzenia prawnego: .................................... 

 
§ 1 Operator zobowiązuje się w okresie obowiązywania niniejszej Umowy Abonenckiej zwanej dalej Umową, świadczyć na rzecz Abonenta 
usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do Internetu za pośrednictwem przyłącza do sieci wewnętrznej Operatora, na warunkach 
określonych w Regulaminie, w ramach oznaczonego poniżej pakietu usług: 
 
Pakiet A  (jeden komputer)  Pakiet B  (dwa komputery)   
 
natomiast Abonent zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu, co do których Abonent potwierdza, że się z nimi zapoznał 
i wyraża zgodę na włączenie ich do treści Umowy Abonenckiej jako Załącznika stanowiącego jej integralną część oraz terminowo uiszczać 
opłaty z tytułu korzystania z usług świadczonych przez Operatora. 
 
§ 2.1 Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, to jest do dnia .........................., przy czym strony ustalają, że okres 
obowiązywania Umowy ulega przedłużeniu na kolejne okresy 12 miesięczne, o ile w terminie 21 dni przed upływem 12-miesięcznego okresu 
obowiązywania Umowy, Abonent nie złoży Operatorowi pisemnego oświadczenia o nie przedłużaniu Umowy. 
2. Z zastrzeżeniem zasad wynikających z Regulaminu, Abonent ma prawo odstąpić od Umowy poprzez złożenie Operatorowi oświadczenia 
na piśmie, ze skutkiem na koniec drugiego miesiąca rozliczeniowego po dacie skutecznego doręczenia oświadczenia Operatorowi, 
z obowiązkiem zapłaty odstępnego w wysokości określonej postanowieniami Regulaminu. 
 
§ 3 W ramach niniejszej Umowy Abonent zobowiązuje się terminowo dokonywać opłat wynikających z Regulaminu, na konto bankowe 
Operatora, w szczególności: 
- Opłatę Aktywacyjną w wysokości ............. zł, płatną w terminie ...... dni od zawarcia Umowy,  
- miesięczną Opłatę Abonamentową odpowiadającą oznaczonemu w § 1 pakietowi usług, wynoszącą w chwili zawarcia Umowy kwotę 

........ zł, płatną za wykorzystany miesiąc w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy.  
 
§ 4 Wszelki sprzęt oraz urządzenia zainstalowane w ramach Umowy przez Operatora w lokalu Abonenta stanowią jego własność. 
 
§ 5.1 Umowa została zawarta w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora.  
2. W przypadku zawarcia Umowy poza lokalem przedsiębiorstwa Operatora, Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia w terminie 10 dni 
o daty jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. 
 
§ 6.1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Abonenta i Operatora.  
2. Regulamin świadczenia usług internetowych przez FreVay s.c. stanowi Załącznik do Umowy, będący jego integralną częścią. 
3. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że zmiany postanowień Regulaminu 
wprowadzane przez Operatora, będą obowiązywały strony, o ile Abonent w terminie 3 tygodni od daty doręczenia w formie pisemnej i/lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. 
 
§ 7 Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych przez Operatora lub podmioty przez niego 
upoważnione, na zasadach wynikających z postanowień Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926), dla 
celów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy. 
 
 
 
 

 
 
                                             

Podpis Abonenta                                                                                                                Podpis Operatora 


