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Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych VoIP
zwana dalej Umową zawartą w dniu …………. pomiędzy:
Slican Sp. z o.o. z siedziba w Bydgoszczy, adres: ul. M. Konopnickiej 18, 85-124 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000099007, prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszcz, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez UKE
pod numerem 10012, NIP 5540232202, REGON 090560364, zwana dalej foneo, reprezentowany przez Grzegorz Piszczek – Prezes
Zarządu.

a Abonentem
Nazwa:

Powiat Pułtuski

NIP:

5681618062

Zarejestrowanym:

Rozporządz. R.M

Miejscowość:

Pułtusk
Marii

Ulica:

Skłodowskiej-

Curie

Regon:

130377729

Numer budynku:

11

Kod pocztowy:

06-100

Poczta:

Pułtusk

Reprezentowanym

Jan Zalewski – Starosta Pułtuski

przez:

Beata Jóźwiak – Wicestarosta Pułtuski

Osoba

do

kontaktów

(technicznych):

Grzegorz

Rzepkowski

Wieloosobowe

Stanowisko

g.rzepkowski@powiatpultuski.pl

Osoba do kontaktów (płatności):
Adres e-mail:

lokalu:
Kraj:

Polska

–

Pracy ds. Informatyki

Adres e-mail:

Numer

Nr

telefonu

kontaktowego:

605090460

Renata Krzyżewska– Skarbnik
Powiatu

Nr

telefonu

r.krzyzewska@powiatpultuski.pl

kontaktowego:

233067101

Adres do korespondencji:
Nazwa:

Powiat Pułtuski

Miejscowość:

Pułtusk

Ulica:

Marii

Skłodowskiej-

Curie

Numer budynku:

11

Kod pocztowy:

06-100

Numer
lokalu:

Poczta:

Pułtusk

Kraj:

Polska

Sposób informowania o

Abonent wyraża zgodę na przesyłanie mu wszelkich zmian umowy lub regulaminu drogą

zmianach:

elektroniczną na podany w umowie adres e-mail osoby kontaktowej (płatności)

Informacje dodatkowe:

Strony zawierają umowę o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez foneo usług telekomunikacyjnych na rzecz abonenta.
2. Usługi świadczone będą na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP dla
abonentów, zwanym dalej Regulaminem.
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3. Koszty świadczonych usług określone zostały w Cenniku taryfy Biznes III zwanym dalej Cennikiem oraz Regulaminie
Promocji - jeżeli umowę zawarto na warunkach promocyjnych.
4. Foneo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wysokości i sposobie naliczania opłat za usługi i zobowiązuje
się informować Abonenta o planowanych zmianach z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Z uwagi na wprowadzone
zmiany Abonent ma prawo wypowiedzieć Umowę na co najmniej 1 dzień przez planowanym terminem wprowadzenia
zmian. Jeżeli Abonent nie dokona w powyższym terminie wypowiedzenia Umowy przyjmuje się, że zaakceptował
wprowadzone zmiany.
5. Obniżenie opłat za usługi nie wymaga informowania Abonenta jak opisano powyżej.
6. Zmiany cen usług nie stanowią zmiany niniejszej Umowy.
7. Abonent upoważnia foneo do wystawiania faktur VAT zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami, bez podpisu
osoby uprawnionej do otrzymania faktury.
8. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
§ 2.
1. Integralną częścią umowy jest:
a. Wykaz numerów telefonicznych przydzielonych abonentowi – zwany dalej wykazem stanowiący
załącznik nr 3 do umowy.
b. Cennik – stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
c. Regulamin – stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
d. Regulamin Promocji – jeżeli umowę zawarto na warunkach promocyjnych.
2. Abonent oświadcza, że otrzymał umowę kompletną i zapoznał się z nią w całości, włącznie z załącznikami. Oświadcza
ponadto, że zgadza się z jej postanowieniami co potwierdza swoim podpisem na umowie.
§3
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10 maja 2018 o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000)
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych jest „Slican” spółka z o.o., ul. M. Konopnickiej 18, 85-124 Bydgoszcz i
nie przekazuje moich danych innym podmiotom;
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy przez „Slican”;
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żadania ich usunięcia.
§4
1. Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa zawarta zostaje od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022, chyba że Regulamin Promocji stanowi inaczej.
3. Wszelkie spory związane z umową strony będą rozwiązywać polubownie. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia na
drodze ugodowej wówczas spór rozstrzygnie sąd.
4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na wystawienie i przesłanie faktur VAT przez firmę Slican Sp. z o.o. w formie
elektronicznej na wskazany w umowie adres mailowy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku
od towarów i usług z późniejszymi zmianami.
5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

foneo

pieczęć i podpis
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Abonent

pieczęć i podpis
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