
Numer Abonenta:                                           

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w                                   dnia                                  

pomiędzy firmą:

a: 
Imię i nazwisko / nazwa firmy                                                                                 PESEL / NIP                                

Ulica i nr domu                                                               Kod pocztowy                Miejscowość                                   

Telefon kontaktowy                                   Adres e-mail                                                       zwanym dalej Abonentem,

reprezentowanym przez:

Imię i nazwisko                                                                                              PESEL                                          

Ulica i nr domu                                                               Kod pocztowy                Miejscowość                                   

Adres świadczenia usług:

Ulica i nr domu                                                               Kod pocztowy                Miejscowość                                   

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta poniższych usług telekomunikacyjnych:

Nazwa usługi i ew. parametry Opłata brutto Sprzęt Operatora

2. Na czas trwania umowy Abonent przyjmuje w dzierżawę sprzęt wymieniony w tabeli powyżej.

3. Suma miesięcznych opłat abonamentowych za wszystkie usługi:                               zł brutto

4. Suma opłat instalacyjnych i aktywacyjnych:                               zł brutto

5. Data rozpoczęcia świadczenia usług:                              

6. Abonent wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz zmian Regulaminu drogą elektroniczną:  TAK / NIE 

INFOLINIA 58 600 60 60 STRONA INTERNETOWA www.wave.com.pl E-MAIL info@wave.com.pl

Wave Tomasz Gruca z siedzibą w Gdyni przy ul. Izydy 13, kod pocztowy: 81-601, NIP: 9581476759
świadczącą usługi telekomunikacyjne pod marką „Wave”, dane kontaktowe u dołu strony, zwaną dalej Operatorem

7. Umowa może być zmieniona lub rozwiązana w formie pisemnej, w formie nagranej rozmowy lub przez e-mail. Umowa
może być rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadkach określonych w Regulaminie.

8. Regulamin stanowi integralną część umowy. Abonent oświadcza, że otrzymał dokument i akceptuje jego treść. Zapisy
Regulaminu stosuje się o ile niniejsza umowa nie precyzuje inaczej.

9. Umowa zostaje zawarta na 24 miesiące. O ile nie złożono wypowiedzenia najpóźniej 30 dni przed upłynięciem tego okresu
to umowa przechodzi na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

10. W przypadku rozwiązania umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed upływem okresu
zobowiązania, Operator ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości miesięcznej opłaty abonamentowej
pomnożonej przez liczbę miesięcy pozostałych do końca okresu zobowiązania.

Podpis Operatora Podpis Abonenta

__________________________ __________________________
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