Obowiązujący od dnia 01.06.2013
ANEKS do umowy z dnia ………………...........…… o świadczenie usług telekomunikacyjnych
Telefonia Stacjonarna dla klientów Biznesowych
Zawarty pomiędzy KBT Holding Sp. z o.o., jako Operatorem z siedzibą w Warszawie (01-743) ul. Głogowska 32, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000464427
NIP 525-255-50-36 reprezentowaną przez Przedstawiciela Operatora, a
Nazwa firmy
Adres siedziby
NIP
KRS/REGON
Reprezentant firmy
Telefon
Zwanym dalej Kontrahentem
Miejsce instalacji
§1
Przedmiotem niniejszego Aneksu jest zmiana warunków świadczenia przez Operatora na rzecz Kontrahenta usług dostepu do Telefonii
Stacjonarnej.
§2
W celu zmiany warunków realizowania usług opisanych w § 1 Kontrahent wybiera następujący nowy Abonament wraz z
przyporządkowanym do niego Cennikiem oraz warunkami technicznymi usługi, opisanej w §1 (zaznaczyć właściwy):
Nazwa Abonamentu

TeleBiznes 500

TeleBiznes 1000

TeleMobile 100

TeleBiznes 200

§3
1.

2.
3.

W ramach niniejszego Aneksu Operator zobowiązuje się do dostarczania zamówionych przez Kontrahenta usług
telekomunikacyjnych w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Aneksie oraz Regulaminie, a Kontrahent zobowiązuje się
do terminowego regulowania opłat za korzystanie z usług zgodnie z Cennikiem oraz do przestrzegania postanowień Umowy i
Regulaminu.
Zestawienie opłat abonamentowych płatnych z góry oraz opłat za usługi wykonane na rzecz Kontrahenta w poprzednim okresie
rozliczeniowym, będzie przesyłane na początku każdego okresu rozliczeniowego w formie rachunku, bądź faktrury na adres
korespondencyjny podany w Umowie.
Termin płatności należności za usługi opisane w § 3 punkcie 2 wynosi 10 dni.

§4
Na mocy niniejszego Aneksu:
1. Umowa na czas nieokreślony - Umowa właściwa zostaje przedłużona na okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego
Aneksu.
2. W przypadku, kiedy Kontrahent związany jest z Operatorem Umową na świadczenie usług telekomunikacyjnych – Telefonia
Stacjonarna na czas określony, Kontrahent ma prawo do podpisania niniejszego Aneksu w momencie, gdy do końca trwania
Umowy właścicwej pozostało nie więcej niż 2 miesiące.
3. W przypadku rozwiązania Aneksu, bądź Umowy, z winy Kontrahenta, zawartych na czas określony, Kontrahent zobowiązuje się do
zwrotu Operatorowi różnicy w opłacie aktywacyjnej pobieranej od umów zawieranych na czas nieokreślony i umów zawieranych na
czas określony oraz innych różnic w przydzielonych rabatach i upustach na usługi dodatkowe oraz zakup sprzętu proporcjonalnie
do czasu trwania umowy.
§5
Regulamin i Cennik wymieniane w niniejszym Aneksie stanowią integralną jego część. Kontrahent oświadcza, że zapoznał się z
postanowieniami Regulaminu i Cennikiem oraz zgadza się z nimi.
§6
1.
2.
3.

Aneks wchodzi w życie z początkiem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym nastąpiło podpisanie go przez
obydwie strony.
Opłata za zmianę Abonamentu jest zgodna z Cennikiem.
W przypadku, gdy Kontrahent wybierze nową opcję świadczenia Usługi, której Operator ze względów technicznych nie może
świadczyć w miejscu świadczenia Kontrahentowi usługi dostępu do sieci Internet, Aneks uznaje się za nieważny. O fakcie tym
Operator poinformuje Kontrahenta telefonicznie, mailowo, bądź listem poleconym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania Aneksu.
§7

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Data złożenia podpisu

Data złożenia podpisu

Czytelny podpis Kontrahenta

Czytelny podpis Przedstawiciela Operatora

