UMOWA NR
świadczenia usługi dostępu do sieci Internet
w ramach promocji „Bardzo Dobry Internet”
Zawarta w

w dniu

pomiędzy:

BDInet Tylski spółka jawna z siedzibą w Skrzynkach ul. Polna 9, kod pocztowy: 62-060, NIP: 777-282-29-06, REGON: 300010288,
KRS: 0000358131 reprezentowaną przez Łukasza Tylskiego, zwanym dalej BDInet
a
(imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy)
(adres zameldowania / siedziba)
(rodzaj, seria i nr dokumentu
tożsamości)
(podstawowy
telefon

(telefon
dodatkowy)

NIP

PESEL

Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż zameldowania / siedziby)
(dokładny adres)

Adres instalacji (jeżeli inny niż zameldowania/siedziby)
(dokładny adres)

PIN

(adres E-mail)

zwanym dalej Abonentem.
Login i hasło startowe do połączenia do Internetu (PPPOE), konta e-mail oraz Panelu Informacyjnego:
Login:
Hasło:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy (Umowa) jest świadczenie przez BDInet Usługi na rzecz
Abonenta w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, „Regulaminie świadczenia
usługi dostępu do sieci Internet” (Regulamin), „Cenniku usług dostępu do sieci Internet”
(Cennik), Regulaminie promocji „Bardzo Dobry Internet” (Regulamin Promocji), Cenniku
promocji „Bardzo Dobry Internet” (Cennik Promocyjny) a także świadczenia Usług
Dodatkowych, szczegółowo określonych w Cenniku.
2. Regulamin, Cennik, Regulamin Promocji, Cennik Promocyjny dostępne są również na
stronie internetowej www.bdi.net.pl.
3. Usługi BDInet będą świadczone od dnia ………………………………………………
§2
1. Na podstawie Umowy BDInet świadczy na rzecz Abonenta Usługę w Opcji i
parametrach (pakiet taryfowy):
Wybrana opcja *

2. Umowa zostaje zawarta w ramach promocji „Bardzo Dobry Internet” zgodnie z
Cennikiem Promocji i związane jest z nią przyznanie ulg określonych w Regulaminie
Promocji.
3. O ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli przed upływem okresu, na jaki
Umowa została zawarta, Umowa będzie uważana za przedłużoną na czas nieokreślony
z możliwością jej rozwiązania za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec
Okresu Rozliczeniowego.
4. W przypadku nieprzedłużenia Umowy, o którym mowa w ust. 3, Abonent będzie ponosił
opłaty abonamentowe, których wartość została określona w Cenniku Promocji.
§4
1. Abonent zobowiązany jest uiszczać Abonament oraz inne opłaty określone w Cenniku. Na opłatę
abonamentową składają się opłaty za Usługi dostępu do sieci Internet, o określonej w Cenniku
prędkości transmisji danych od i do komputera Abonenta oraz zamówione Usługi Dodatkowe,
określone w Cenniku. Naliczanie opłat następuje dzień po rozpoczęciu świadczenia Usługi.

Opcja

Prędkość w kierunku
do Abonenta

Prędkość w kierunku
od Abonenta

Wifi 2 Mega

2048 kbit/s

512 kbit/s

Wifi 4 Mega

4096 kbit/s

512 kbit/s

Wifi 6 Mega

6144 kbit/s

768 kbit/s

Wifi 10 Mega

10240 kbit/s

768 kbit/s

wyraża zgodę na pobieranie faktur VAT przez Panel Informacyjny

Światło 10 Mega

10240 kbit/s

2048 kbit/s

Światło 20 Mega

20480 kbit/s

4096 kbit/s

nie wyraża zgody na pobieranie faktur VAT przez Panel Informacyjny i
wnosi o ich przesyłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz zgadza
się na obciążenie go z tego tytułu określoną w Cenniku.

Światło 40 Mega

40960 kbit/s

5120 kbit/s

* wybrać tylko jedną z Opcji
2. Usługa świadczona w wybranej Opcji zapewnia dynamiczny adres IP oraz brak limitu
transferu danych.
3. W ramach Umowy Abonent otrzymuje konto pocztowe w domenie BDInet oraz dostęp
do Panelu Informacyjnego, który umożliwia sprawdzenie stanu płatności wobec BDInet,
pobieranie faktur VAT oraz zamawianie Usług Dodatkowych.
§3
1. Umowa zostaje zawarta na okres:
Wybrana opcja * Okres umowy
12 miesięcy
24 miesiące
36 miesięcy
* wybrać tylko jedną z Opcji

2. Okresem rozliczeniowym, będącym podstawą do rozliczenia należności Abonenta wobec BDInet, jest
miesiąc. Rozliczenie następuje według dat wskazanych na fakturze VAT.
3. BDInet wystawia faktury VAT za każdy okres rozliczeniowy.
4. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
5. Abonent

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek BDInet.
7. Abonent jest zobowiązany do wpłacania należności za usługi zgodnie z wystawioną fakturą, na
indywidualny numer konta bankowego podany w dokumencie płatniczym, którego dotyczy wpłata.
8. Abonent oświadcza, że:
1) jest / nie jest płatnikiem podatku VAT*.
2) jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.
* niepotrzebne skreślić.
9. W przypadku nieotrzymania faktury VAT za okres rozliczeniowy Abonent powinien niezwłocznie
zgłosić ten fakt do Biura Obsługi Abonenta, którego telefon kontaktowy znajduje się na stronie
www.bdi.net.pl.
10. W ramach umowy pobrano kaucję w wysokości ................................ zł.
§5
1. Abonent wyraża zgodę na przesyłanie informacji tekstowych związanych ze świadczeniem usługi na
podany numer podstawowego telefonu komórkowego takich jak: informacje o planowanych
wyłączeniach sieci, przewidywanym czasie usunięciach awarii, zbliżającym się końcu okresu
obowiązywania umowy, saldzie Abonenta, zadłużeniach Abonenta i związanymi z tym
konsekwencjami.
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2. Abonent zobowiązany jest do informowania BDInet o każdej zmianie numeru
podstawowego telefonu komórkowego.

3. Na żądanie Abonenta BDInet dostarcza treść proponowanej zmiany warunków Umowy
drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej otrzymanej od BDInet.

4. Abonent ma prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmian.
3. BDInet jest uprawniony do wyświetlania w przeglądarce internetowej Abonenta (na porcie
80) odpowiedniej Informacji, jeżeli Abonent zalega z płatnością ponad 12 dni.
5. W przypadku wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w ust. 4, BDInet nie przysługuje
roszczenie odszkodowawcze, a także zwrot ulgi, chyba że zmiana warunków Umowy
4. Abonent, na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
wynika bezpośrednio z przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych
ochronie danych osobowych (Dz.U Nr 133, poz. 883 ze zm.), wyraża zgodę na
postanowień umownych.
§8
przetwarzanie jego danych osobowych przez BDInet w celach związanych z realizacją
Umowy.
1. Abonent może składać zamówienia na Usługi dodatkowe przez Panel Informacyjny, drogą e-mail lub
5. Abonent jest uprawniony do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
telefonicznie w trybie określonym szczegółowo w §3 ust.19 Regulaminu. W ten sam sposób może też
rezygnować z Usług dodatkowych
6. Otrzymany PIN służy do telefonicznej identyfikacji tożsamości Abonenta przez pracownika BOA.
2. Zamówione Usługi Dodatkowe zostają uruchomione pierwszego dnia kolejnego Okresu
rozliczeniowego.
§6
1. Abonent zobowiązuje się uzyskać wszelkie zgody i zezwolenia na montaż w lokalu
Zestawu Abonenckiego i innych niezbędnych do świadczenia Usługi urządzeń i
elementów.
2. Zestaw Abonencki pozostaje własnością BDInet, chyba, że załączony Protokół Instalacji
stanowi inaczej.
§7

3. Usługi Dodatkowe, z których Abonent zrezygnował są wyłączane pierwszego dnia kolejnego Okresu
rozliczeniowego.

1. BDInet może zmienić Umowę w każdym czasie, o ile konieczność zmian wynika z
przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, względów
technologicznych, zmiany rodzaju, sposobu lub warunków świadczenia Usługi.

2. Regulamin Promocji i Regulamin określają w szczególności: dane dotyczące jakości usług, zakres
obsługi serwisowej, sposób i termin rozwiązania Umowy , zasady zawieszania świadczenia Usługi,
zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, wysokość
odszkodowania oraz zasady i termin jego wypłaty, zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania
reklamacji, informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów, sposób uzyskania
informacji o aktualnym cenniku usług oraz o kosztach usług serwisowych.

2. BDInet jest zobowiązana doręczyć Abonentowi na piśmie treść proponowanej zmiany
warunków Umowy, z wyprzedzeniem, co najmniej jednego miesiąca przed
wprowadzeniem tych zmian w życie.

§9
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Promocji,
Cennika Promocji, Regulaminu, Cennika lub ofert okresowych.

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

Oświadczenia:
Oświadczam, że:
– otrzymałem(am) Regulamin oraz Cennik usługi dostępu do Internetu i zgadzam się z ich treścią,
– otrzymałem(am) Regulamin oraz Cennik promocji „Bardzo Dobry Internet” i zgadzam się z ich treścią.

BDInet

Abonent

Załączniki:
1.
Regulamin
2.
Cennik
3.
Regulamin promocji „Bardzo Dobry Internet”
4.
Cennik promocji „Bardzo Dobry Internet”
5.
Protokół instalacji

Protokół instalacji
Zestaw Abonencki:
1. Urządzenie
Model

Właściciel*
SN/MAC

IP

BDInet

Abonent

BDInet

Abonent

2. Antena
Model

SSID

*niewłaściwe skreślić
Rozliczenie instalacji:
Nazwa

Cena brutto

1. Opłata aktywacyjna
2.
3.
4.
RAZEM
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