
„INTAN”
Paweł Bajorek

38-333 Zagórzany 
Zagórzany 358

Aneks nr  ..................................................................................................................................................................................................................................

do Umowy o stały dostęp do sieci Internet nr  ..................................................................................................................................................................................................................................

zawarty w dniu                                                                                                                                                                                                                         w Zagórzanach pomiędzy: 
„INTAN” Paweł Bajorek z siedzibą w: 38-333 Zagórzany 358 zwanym dalej Usługodawcą, a

 Imię i nazwisko:

Miejsce zameldowania:

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

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

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

zwanym dalej Abonentem.

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1
1. Umowa zostaje zawarta na okres:

a) o 24 miesięcy

b) o 36 miesięcy 
od chwili jej podpisania oraz o opłacie aktywacyjnej w wysokości:

c) o brak opłaty aktywacyjnej (zmiana taryfy)

d) o 0 złotych

e) o 100 złotych
2. Zgodnie z warunkami promocji Abonent otrzymuje ulgę w opłacie abonamentowej za każdy 

miesiąc w wysokości:
a) dla opcji 1Mbit/s / 0,5Mbit/s – 20zł brutto
b) dla opcji 2Mbit/s / 1Mbit/s – 45zł brutto
c) dla opcji 4Mbit/s / 1Mbit/s – 75zł brutto
d) dla opcji 6Mbit/s / 2Mbit/s – 125zł brutto
e) dla opcji 8Mbit/s / 2Mbit/s – 170zł brutto 
e) dla opcji 4Mbit/s / 4Mbit/s – 90zł brutto 
f) dla opcji 6Mbit/s / 6Mbit/s – 160zł brutto
g) dla opcji 8Mbit/s / 8Mbit/s – 220zł brutto

3. Zgodnie z warunkami promocji Abonent uzyskuje ulgę w opłacie instalacyjnej w wysokości: (nie 
dotyczy par1.pkt.c)

- przy podpisaniu umowy na 24miesiące – 200zł
- przy podpisaniu umowy na 36 miesięcy - 300zł

4. W przypadku rozwiązania umowy z winy Abonenta przed upływem okresu na jaki została 
zawarta, Abonent zobowiązuje się do zwrócenia przyznanej mu ulgi wymienionej w pkt2. par.1 
za każdy miesiąc od  chwili podpisania umowy do jej zerwania oraz ulgi wymienionej w pkt3. 
par.1

5. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron, Abonent zobowiązuje się 
zwrócić wypożyczony mu sprzęt w terminie do 7dni od momentu zakończenia świadczenia 
usługi. 
Wypożyczony sprzęt identyfikowany jest poprzez numery seryjne lub adresy MAC zapisane w 
Umowie o świadczenie usługi stałego dostępu do internetu lub w protokole zdawczo-
odbiorczym w przypadku wymiany sprzętu.

§ 2
Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy w zakresie w/w promocji  przyjmuje się,  iż  Abonent 
korzysta z pakietu o prędkości dołączenia równej wybranej w promocji i opłatach wg cennika niniejszej 
promocji. Abonent może złożyć pisemną dyspozycję zmiany parametrów usługi w każdym czasie ze  
skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego(koniec miesiąca) lub skorzystać z innej obowiązującej w  
tym czasie promocji. Zmiana parametrów usługi jest bezpłatna.

§3
Usługodawca  zastrzega  sobie,  że  skorzystanie  z  niniejszej  promocji  może  wykluczyć  możliwość 
korzystania z innych promocji w tym samym czasie.

§ 4
Wybieram wariant*:

taryfy HOME (łącze asymetryczne)

o opcja o prędkości do 1Mbit/s w kierunku do abonenta, do 0,5Mbit/s w kierunku od abonenta i opłacie miesięcznej 30zł brutto

o opcja o prędkości do 2Mbit/s w kierunku do abonenta, do 1Mbit/s w kierunku od abonenta i opłacie miesięcznej 35zł brutto

o opcja o prędkości do 4Mbit/s w kierunku do abonenta, do 1Mbit/s w kierunku od abonenta i opłacie miesięcznej 45zł brutto

o opcja o prędkości do 6Mbit/s w kierunku do abonenta, do 2Mbit/s w kierunku od abonenta i opłacie miesięcznej 55zł brutto

o opcja o prędkości do 8Mbit/s w kierunku do abonenta, do 2Mbit/s w kierunku od abonenta i opłacie miesięcznej 70zł brutto

 taryfy BIZNES (łącze symetryczne)

o opcja o prędkości do 4Mbit/s w kierunku do abonenta, do 4Mbit/s w kierunku od abonenta i opłacie miesięcznej 90zł brutto

o opcja o prędkości do 6Mbit/s w kierunku do abonenta, do 6Mbit/s w kierunku od abonenta i opłacie miesięcznej 110zł brutto

o opcja o prędkości do 8Mbit/s w kierunku do abonenta, do 8Mbit/s w kierunku od abonenta i opłacie miesięcznej 140zł brutto

    Usługodawca:                      Abonent:
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* - należy zaznaczyć właściwą opcję.
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