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umowa 
o świadczenie usługi Neostrada 

Umowa nr TEL0OOO6979792a/NEOi zawarta pomiędzy Telekomunikacją Polską Spółką Akcyjną z siedzibą I adresem w Warszawie (0O-105) przy 
uBcy Twardej 18. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. SL Warszawy XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w całość kapitałem zakładowym 
wynoszącym 4 006 S47 063 zł, zwaną dalej TP, reprezentowaną przez Annę Strychalską na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 
a 
Abonentem: INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY 
reprezentowanym przez , zamieszkałego w legitymującego się dowodem osobistym (seria i numer): 

. na pod6tBwie udzielonego pełnomocnictwa. 

Numer ewidencyjny Abonenta 68101000183718, NIP' 5250008850 PESEL'/ Regon' 
Adf06: UL RATUS20WA 11 03-450 WARSZAWA 
Telefon kontaktowy1:310173 adres e-mair • zaneta.wojtaGzekQitr.org.pl 

Dane eotytaejte miejeca ewiadcznnie Ueług.1 (Lokalu): 
Adres: UU DŁUGA 44/S0 0O-241 WARSZAWA. 

Identyfikator (ID) usługi Neostrada: BUC2293991S 
LOGIN: C4akaZ79nsoatrada.pl 

§1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy (Umowa) Jest świadczenie przez TP usług; Neostrada (Usługa) w zakresie I ni warunkach określonych 

w Umowie, Regulaminie świadczenia usługi Neostrada (Regulamin), Cenniku usługi Neostrada (Cennik) lub odpowiednich regulaminach lub 
cennikach promocji lub ofert okresowych, a także świadczenia Usług dodanych szczegółowo określonych w Cenniku. 

2. Regulamin, Cennik, regulaminy promocji lub ofert okresowych 3ą integralnymi częsdaml Umowy I są dostępne na strome internetowej 
wwwtnpł oraz w salonach sprzedały tp. 

52 
1. Na podstawie Umowy TP świadczy na rzecz Abonenta Usługę w Opcji Opcja do 10Mb o parametrach, określonych w Cenniku. 
2. Usługa świadczona w Opcji do 10Mb zapewnia: 

i) Etaty dostęp do ded Internet z maksymalną szybkością transmisji do/od komputera Abonenta do 10240/1024 wyrażoną w kbit; 
2) dynamicznie przydzielany edres IP; 
3) brak limitu transferu. 

3. W ramach Usługi, abonent otrzymuje od TP konto poczty etoktronicznej (indywidualny adres poczty elektronicznej) oraz przestrzeń 
nosbngową (e-mall, WWW), w wielkości zależnej od wybranej Opcji Usługi, określonej w Cenniku. 

S3 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, który upływa z końcem 12 miesiąca, liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. 
2. W remach niniejszej Umowy, Abonent korzysta z następującej oferty promocyjnej (której zasady zostały określone w regulaminach promoqi 

lub Ofert Okresowy eh) Wymarzony internet. 
3. Zawarcia Umowy związane jest z przyznaniem Abonentowi ulg. określonych w regulaminach lub cennikach Promocji lub Ofert Okresowych 
4. O Ile Abonent nie wyraz) Innego oświadczenia woli przed upływem okresu, na Jaw Umowa została zawerta, Umowa zawarta na czas 

oJccatorrr uważana będzie za przedłużoną na czas określony 6 miesięcy. 
5. W przypadku przedłużenia Umowy, o którym mowa w ust. 4, Abonent będzie ponosił opłaty abonamentowe w wysokości opłaty 

abonamentowej za ostatni miesiąc korzystania z usługi na warunkach Umowy zawartej na czas określony. 
6. O De Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli przed upływem okresu, ne jaki Umowa została przedłużona, tj. 6 miesięcy. Umowa 

uważana będzie za przedłużoną na kolejny czas określony 6 miesięcy, na warunkach określonych w USL 5. 
7. Zmiana Umowy, z zastrzeżeniem § 5, wymaga podpisania aneksu do Umowy. 
a. Świadczenie Usługi następuje pod warunkiem istnienia możliwości technicznych oraz po dokonaniu przez Abonenta Rejestracji 

W przypadku braku możliwości technicznych do świadczenia Usługi w danym Lokalu Umowa wygasa. 
9. Abonent zobowiązany jest do przeprowadzenia Rejestracji w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku braku Rejestracji, po 

14 dniach od podpisanie Umowy TP podejmuje próbę kontaktu z Abonentem w celu przeprowadzenia Rejestraqi. 
10. W przypadku braku moż&wośo' dokonania Rejestraqi, Abonent zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki poinformować o rym Centrum Obsługi 

Telefonicznej (COT), którego numer znajduje się na wvywtp.pL 

§4 
1. Rozpoczęcie nauczania opłat za Usługę następuje od 30 dnia po dniu podpisania Umowy albo dokonania Rejestracji Usługi, Jeśli nastąpi 

ona przed upływem powyższego terminu. 
2. Okresem rozliczeniowym, będącym podstawą do rozłiczsnia należności Abonenta wobec TP, jest miesiąc Rozliczenie następuje według dal 

wskazanych na fakturze VAT. 
3. TP wysuwie fełdury VAT za każdy okres rozliczeniowy. 
4. Faktury VAT za usługi telekomunikacyjne, doręczane są. Abonentowi przesyłką pocztową w granicach Rzeczpospolitej Polskiej lub w inny 

sposób uzgodniony przez Strony. 
5. Abonent moia zamówić faktury VAT w formie ałektronlcznej. Faktury w formie elektronicznej są przesyłane, zgodnie z wyborem Abonenta. 

na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej alba na Portal. 
6. Termin płatność wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. 
7. Za dzJert zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek TP. 
8. Za opóźnianie w uiszczaniu opłat TP nalicza odsetki ustawowe. 
9. Abonent jest zobowiązany do wpłacania należności za usługi zgodnie z wysławioną fakturą, na indywidualny numer konta bankowego 

podany w dokumencie płatniczym, którego dotyczy wpłata. W przypadku, gdy Abonent dokonuje wpłaty na druku niestandardowym (druku 
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http://zaneta.wojtaGzekQitr.org.pl
http://C4akaZ79nsoatrada.pl
http://wvywtp.pL

