Oświadczenie o przystąpieniu do taryfy”MEGABITOWA
BIZNES 2018”
Dane Klienta\Abonenta
Nazwa :..........................................

NIP :...............................................................

…..................................................

REGON: …....................................................

Adres :..................................................

Telefon :...........................................................

Kod pocztowy :...................................

E-mail :............................................................

Miejscowość :.....................................

Nr. Klienta :.....................................................
Data zawarcia umowy :...................................

1. Oświadczam, że przystępuję do taryfy „MEGABITOWA BIZNES 2018”
2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu taryfy „MEGABITOWA
BIZNES 2018” i w pełni go akceptuję. Zobowiązuję się również do jego przestrzegania.
3. Wybieram następującą Usługę:
[ ] MEGABITOWA BIZNES 8Mb*
8Mbps/8Mbps
86,10ZŁ
[ ] MEGABITOWA BIZNES 12Mb*
12Mbps/12Mbps
129,15ZŁ
[ ] MEGABITOWA BIZNES 16Mb*
16Mbps/16Mbps
172,20ZŁ
[ ] MEGABITOWA BIZNES 20Mb**
20Mbps//20Mbps
215,25ZŁ
[ ] MEGABITOWA BIZNES 40Mb**
40Mbps/40Mbps
430,50ZŁ
[ ] MEGABITOWA BIZNES 60Mb**
60Mbps/60Mbps
645,75ZŁ
[ ] MEGABITOWA BIZNES 80Mb**
80Mbps/80Mbps
861,00ZŁ
4. [ ] Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane
będą za pomocą poczty elektronicznej.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niezbędnym do
przeprowadzenia czynności związanych z przystąpieniem do taryfy „MEGABITOWA
BIZNES 2018” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O Ochronie Danych Osobowych.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a , że :
- podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek
konieczny do skorzystania z taryfy.
- służy mi prawo do wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawianie.

…...........................................................................
Data i czytelny podpis Abonenta
*, ** wyjaśnienie w Regulaminie punkt 6 i 7

Aneks do Umowy nr................................................... z dnia................................................
Zawarty w dniu ................................ pomiędzy :
Joanną Karabin ARXNET, ul. Żeliszewska 12/11, 08-130 Kotuń, biuro znajdujące się w Kotuniu
przy ul. Siedleckiej 5,
a
…............................................................................................................................................................
Strony dokonują następujących zmian w umowie:
§1
1. pkt. 2.2.2 otrzymuje brzmienie: Uruchomienie łącza dostępowego w taryfie
„MEGABITOWA BIZNES 2018” odbędzie się w terminie i na zasadach szczegółowo
określonych w regulaminie świadczenia tej usługi oraz w oświadczeniu o przystąpieniu
Abonenta do taryfy.
§2
1. W pkt. 3.1.2 zmienia się wysokość opłat z kwoty ….......................... z VAT
na kwotę …...................................z VAT , odpowiadającej odpowiedniej usłudze.
2. Pkt. 3.1.4 zmienia treść na: Termin płatności za usługę to 10-ty dzień każdego miesiąca za
dany miesiąc świadczenia Usługi.
3. Pkt. 3.1.6 zmienia treść na: W przypadku nieopłacenia abonamentu w terminie do 10-tego
dnia miesiąca, ARXNET ma prawo zablokować dostęp do Usługi oraz naliczyć odsetki.
Abonent jest wtedy zobowiązany do uiszczenia opłaty abonamentowej powiększonej o sumę
odsetek.
§ 3
1. W przypadku zawarcia Umowy na czas określony na warunkach promocyjnych, ARXNET
przyznaje Abonentowi ulgę na warunkach określonych w Cenniku w łącznej wysokości
500,00zł brutto, stanowiącą różnicę w wysokości opłat aktywacyjnych i instalacyjnych dla
umowy zawartej na czas nieokreślony i na czas określony na warunkach promocyjnych.
2. W przypadku rozwiązania przez Abonenta lub przez ARXNET z winy Abonenta niniejszej
Umowy przez upływem okresu, na jaki została zawarta lub okresu oznaczonego, na jaki
została przedłużona, ARXNET ma prawo żądać odszkodowania wynikającego z przyznanej
Abonentowi ulgi, której wysokość określono w ust. 1 , pomniejszonego o jego
proporcjonalną wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.
§4
1. Pkt 4.1 otrzymuje brzmienie:
Umowa zostaje zawarta na czas 24 miesięcy. Czas trwania Umowy liczy się od dnia wejścia
jej w życie.
2. Abonent niniejszym oświadcza, że po upływie okresu obowiązywania umowy: (zaznaczyć
właściwe)
[ ] chce zachować dotychczasowe warunki i kontynuować umowę przez czas nieoznaczony i
uzyskać prawo jej wypowiedzenia w terminie miesięcznym
[ ] chce, żeby umowa wygasła wraz z końcem okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem …......................................
4. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

.............................................................

..................................................................

Data i Podpis pracownika ARXNET

Data i Podpis Abonenta

