ANEKS

z dnia
z dnia

DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NR

Zawartej pomiędzy:
FineMEDIA s.c. Wrona Wojciech, Grzegorz Kałuża, ul. Zagrzebska 3; 51-206 Wrocław działającą na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji nr DOO WKT – 76/03
– 1489, reprezentowaną przez pełnomocnika handlowego: …...................... , a

Imię i nazwisko (nazwa firmy):

PESEL:

Adres zameldowania/siedziba:

NIP:

Telefony kontaktowe:

REGON/Nr DO:

Adres korespondencyjny:
Adres lokalizacji łącza:
Reprezentowany przez:
Imię i nazwisko:

PESEL:

Adres zameldowania:

Numer DO:

Abonent wyraża zgodę na otrzymywanie faktur vat od operatora:

n

n

w elektronicznym systemie eBOK

na adres e-mail:

Proszę o dostarczanie potwierdzeń dotyczących złożenia przeze mnie za pomocą środków porozumiewania na odległość oświadczeń o zmianie warunków Umowy
Abonenckiej, proponowanych zmian Regulaminu, Cennika jak też informacji o zmianie nazwy, adresu lub siedziby Operatora wyłącznie w formie:

n



indywidualnego komunikatu systemowego WWW

na adres e-mail:

Umowa została zawarta:
poza siedzibą Operatora i Abonent Oświadcza, iż został poinformowany o prawie
odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w
w Biurze Obsługi Klienta Operatora
terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poza kosztami w 
ustawie przewidzianymi.
Niniejszym Strony zgodnie oświadczają, iż na mocy Aneksu zmieniają w sposób następujący poniższe postanowienia przywołanej Umowy:



§ 1. W miejsce dotychczasowych usług uruchomione zostają usługi w określonej poniżej konfiguracji:
1.0 umowa promocyjna
1.1

nazwa i kod promocji




TAK
„Hiper” 129/05/16






„Hiper Cena” 125/03/16







Internet

1.2

wariant promocji

1.3

okres umowy

1.4

Wybrany pakiet usług dostępu do Internetu






BASIC

1.6

Dodatkowe usługi internetowe





Publiczne IP za 0,01zł

HIPER 6
HIPER 16
HIPER 15










Internet+telefon
12 miesięcy

HIPER 30






HIPER 55
HIPER 100
HIPER 150





„Dodatek 6 M”
„1Gb/s test do 31.12.2016”

NIE
„Nowe możliwości” 128/05/16

Internet+telefon+telewizja
telefon
24 miesiące

HIPER 300
HIPER 600
HIPER 1 Gb/s

Promocyjny zakup routera WiFi
Usługa WiFi



„Pakiety 2016” 127/03/16



„Pakiety Fiber” 130/05/16





telefon+telewizja
Internet+telewizja
czas nieokreślony

1.5

Wybrany pakiet usług telefonii stacjonarnej






„oszczędny”

(071)

„wieczory i weekendy”

(071)

„swobodne rozmowy + ”

(071)

„ rozmowy bez limitu ”

(071)

1.7

Dodatkowe usługi telefoniczne





Aparat telefoniczny - GRATIS
blokada połączeń 1
blokada połączeń 2





wysyłka faktury
wysyłka pełnego billingu

§ 2. W związku z wprowadzonymi zmianami naliczone zostają następujące opłaty jednorazowe:
opłata aktywacyjna

słownie:

§ 3. Dodatkowe ustalenia.
W przypadku, gdy na mocy niniejszego Aneksu Abonent przystępuje do promocji oznaczonej w pkt. 1.1. niniejszym potwierdza, iż otrzymał właściwy regulamin promocji,
zapoznał się z jego postanowieniami, które akceptuje i zobowiązuje się do ich przestrzegania w całości, jako integralnej części Umowy.
3.2. Umowa zostaje przekształcona w Umowę zawartą na czas określony oznaczony w pkt. 1.3 licząc począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego Aneksu, jeżeli wcześniej
zawarta była na czas nieokreślony.
3.3. Po zakończeniu okresu, o którym mowa w pkt. 1.3, umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, na warunkach obowiązujących w ostatnim miesiącu jej
obowiązywania,
chyba że Abonent złoży wobec Operatora pisemnie oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy Abonenckiej najpóźniej w terminie 30 dni przed upływem
okresu
jej
obowiązywania.
3.4. Z chwilą zawarcia niniejszego Aneksu Abonent akceptuje aktualnie obowiązujący Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez FineMEDIA oraz niniejszym
potwierdza, iż otrzymał Regulamin, zapoznał się z jego postanowieniami, które akceptuje i zobowiązuje się do ich przestrzegania w całości, jako integralnej części Umowy.
3.1.

§ 4. Postanowienia końcowe.
4.1. Niniejszy Aneks stanowi integralną część Umowy. Postanowienia Aneksu wchodzą w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym Aneks został
podpisany.
4.2. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
4.3. Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Operator

www.finemedia.pl
e-mail: biuro@finemedia.pl
adres korespondencyjny:
FineMEDIA,
ul. Zwycięska 14e/4 lok.6, 53-033 Wrocław
BOK: (71) 715 00 00

Abonent

zgłaszanie awarii:
Biuro Obsługi Klienta
(71) 715 00 00 (pn.-pt 09:00 – 18:00)
Serwis
669 222 232 (w dni wolne i święta 10:00–17:00)

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) – dostęp do informacji o
usłudze i faktur VAT
http://finemedia.pl/strefa-abonenta/ebok.html

Niniejszym podpisem potwierdzam fakt otrzymania załączników i regulaminów związanych z podpisaną przez mnie aneksem.
Abonent

