
UMOWA ABONENCKA MULTIROOM

Zawarta w Krakowie Dnia: 25.02.2022r

Zwana dalej „Umową” pomiędzy Damianem Murzynowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą  NaszaSiec.NET Kraków z siedzibą 
w Krakowie, ul. Fatimska 18/12, NIP: 6782775289 e-mail: bok@naszasiec.net, telefon: 12 312 80 00, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 7643, zwanym w dalszej części Umowy jako 
„Dostawca usług”, a

 Dane Abonenta ( dane do faktury VAT )

Imię i nazwisko / Nazwa firmy:  ------------

Adres zamieszkania / siedziba:  ------------

Miejscowość:  ------------ Kod Pocztowy:

PESEL/NIP:  ------------ REGON:  ------------ Seria DOW / nr paszportu  ------------

Telefon kontaktowy:  ------------ Telefon dodatkowy:  ------------ Email:  ------------

Dane pełnomocnika

Imię i Nazwisko:  ------------ PESEL:  ------------ Data wydania pełnomocnictwa:  ------------

Miejsce świadczenia usługi:

Jak adres zamieszkania / siedziby Abonenta   Inny (należy uzupełnić poniżej)  

Adres:  ------------ Miejscowość:  ------------ Kod pocztowy:  ------------

Sposób oraz Okres na jaki umowa została zawarta

W lokalu Dostawcy usług  Poza lokalem Dostawcy usług 

Nieokreślony  Określony – 12 miesięcy  Określony – 24 miesiące 

I. Usługa Multiroom  

Wysokość miesięcznego abonamentu brutto:

Opłata aktywacyjna  Kwota ulgi w opłacie aktywacyjnej: Nie dotyczy

Typ/model dekodera:  Numer seryjny Adres MAC:

I   Szczególne Warunki Umowy

1. Umowa Abonencka Multiroom jest załącznikiem do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, która reguluje wraz z Regulaminem 
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, zasady świadczenia usługi Multiroom.
2. Abonent oświadcza, że zapoznał się w pełni i akceptuje postanowienia Umowy Abonenckiej Multiroom.
3. Podpisanie Umowy Abonenckiej Multiroom terminowej, powoduje przedłużenie obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych 
o czas obowiązywania Umowy Abonenckiej Multiroom.
4. Podpisując niniejszą Umowę, Abonent zobowiązuje się do zapłaty miesięcznych opłat za usługę Multiroom, oraz zapłaty za aktywację dekodera 
zgodnie z kwotami wskazanymi w niniejszej Umowie.
5. Okres wypowiedzenia dla usługi Multiroom wynosi 30 dni od daty złożenia wypowiedzenia. Po tym okresie Abonent zobowiązany jest do zwrotu 
dekodera HD lub UHD 4K w stanie nie pogorszonym, niż stan wynikający z  jego normalnego użytkowania, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
6. W przypadku braku zwrotu dekodera w terminie o którym mowa w punkcie 5 niniejszej Umowy, zostanie naliczona opłata za sprzęt zgodnie 
z Cennikiem Dostawy usług.
7. Niniejsza Umowa został sporządzona w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Dostawcy usług, a drugi dla Abonenta. 

_________________________________ ____________________________
       Abonent Dostawca usług 
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