
Umowa o świadczenie usługi Serwery Dedykowane 

numer .......... 

zawarta w Dobrej  dnia ............ 
 

 

 

Pomiędzy:  

Ryszard Sareło „DobryNET” ul.Stokrotki 1, 72-003 Dobra tel. 518-617-712 

zwanym dalej "USŁUGODAWCĄ" reprezentowanym przez : Ryszard Sareło, a  
 

 

ABONENTEM: 

Imię i Nazwisko / Firma : .................................... 

Zamieszkałego w (adres) : .................................... 

Legitymującego się dowodem osobistym: .................................... 

Ulica : .................................... 

Telefon kontaktowy : .................................... 

Adres e- mail: .................................... 

Dane dotyczące miejsca świadczenia Usługi: .................................... 

 

 
Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 8622. 
 

Strony niniejszej Umowy zwane są również Stronami lub osobno Stroną. 
§ 1 

1. USŁUGODAWCA zobowiązuje się udostępnić ABONENTOWI usługę Serwery Dedykowane w pakiecie wybranym przez ABONENTA zgodnie z  cennikiem 
zamieszczonym na stronie www.dobrynet.eu 

2. Niniejsza umowa wiąże ABONENTA wymienionej we wstępie usługi Serwery Dedykowane, świadczonej przez USŁUGODAWCĘ na Jego rzecz, zwana dalej 
"Usługą", od daty wykonania płatności za wybrany pakiet usługi Serwery Dedykowane i obowiązuje 1 okres abonamentowy (1 miesiąc). Po upływie tego 
okresu (1 miesiąc) umowa przechodzi na czas nieokreślony z 30 dniowym kresem wypowiedzenia,  jeśli nie zostanie pisemnie wypowiedziana z 
zachowaniem okresu wypowiedzenia. 

3. Aktywacja Usługi nastąpi w okresie do 5 dni roboczych od: 
a) podpisania niniejszej Umowy 
b) uiszczenia przez ABONENTA opłat wynikających z Cennika. 

4. Usługa jest świadczona wyłącznie w oparciu o sieć dostępową USŁUGODAWCY. 
5. Za miesiąc rozliczeniowy uważa się okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.  

§ 2 

1. Na podstawie niniejszej Umowy ABONENT uprawniony jest do korzystania z Usługi świadczonej przez USŁUGODAWCĘ, w ramach, której ABONENT 
otrzymuje usługi określone w opcji wybranej przez ABONENTA. 

2. W ramach zawartej Umowy USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) treści przekazywane podczas korzystania z Usługi 
b) zabezpieczenie danych i oprogramowania komputera ABONENTA przed ingerencją osób trzecich 
c) szkody poniesione przez ABONENTA w związku z korzystaniem z Usługi lub niemożliwością korzystania z Usługi z przyczyn nie leżących po stronie 

USŁUGODAWCY 
d) następstwa oraz szkody powstałe na skutek zawieszenia lub ograniczenia Usługi z przyczyn nie leżących po stronie USŁUGODAWCY jak również 

awarii sprzętu telekomunikacyjnego lub łączy telekomunikacyjnych krajowych i międzynarodowych. 
§ 3 

1. ABONENT upoważnia USŁUGODAWCĘ do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 
2. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry. 
3. Jeżeli Usługa będzie świadczona przez niepełny miesiąc kalendarzowy, miesięczną opłatę abonamentową ustala się w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty 

abonamentowej za każdy dzień świadczenia Usługi. 
4. Opłaty wymienione w ust. 3 będą dokonywane przez ABONENTA do 10 dnia każdego miesiąca rozliczeniowego, za miesiąc rozliczeniowy.  
5. Za ponowne rozpoczęcie świadczenia zawieszonej przez ABONENTA Usługi, USŁUGODAWCA pobiera odrębną opłatę w wysokości 50zł. 
6. Zakupionej od DOSTAWCY usługi nie można cedować oraz użyczać danych dostępowych osobom trzecim. 

§ 4 

1. Urządzenia, z których korzysta ABONENT, są własnością OPERATORA. 
§ 5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004r. (Dz.U 
nr 171 poz. 1800 z 2004r.), a także "Regulaminu korzystania z usługi dostępu do Internetu świadczonej przez USŁUGODAWCĘ. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
§ 6 

1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu dla miejsca zawarcia Umowy Sądowi Powszechnemu lub 
Arbitrażowemu w zależności od woli strony poszkodowanej. 

§ 7 

1. ABONENT oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez USŁUGODAWCĘ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, dla celów wykonania niniejszej Umowy. 

2. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych USŁUGODAWCA jest administratorem danych osobowych zbieranych w 
celu świadczenia usług telekomunikacyjnych. ABONENTOWI przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

§ 8 

1. Integralną częścią niniejszej Umowy są załączniki: 
a) Regulamin korzystania z usługi Serwery Dedykowane świadczonej przez USŁUGODAWCĘ dostępny na stronie www.dobrynet.eu 
b) Cennik usługi Serwery Dedykowane dostępny na stronie www.dobrynet.eu 

§ 9 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

data i podpis Operatora:                                                                                           data i podpis Abonenta:  


