Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - Faxinfo
Numer umowy: 10216, data wygenerowania umowy: 2010-03-01
zawarta pomiędzy:
Grupa FOREX Adama Moczulski z siedzibą w Mielcu, przy ul. Warneńczyka 7/53, zarejestrowana w Urzędzie Miasta
Mielec - wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Mielca, NIP 817-154-76-08,
REGON 831308453, reprezentowana przez Adama Moczulskiego, zwana dalej Dostawcą, a
Nazwa firmy:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
E-mail:
Telefon:
Fax:
NIP:

Grupa FOREX
Warneńczyka 7/53
39-300
Mielec
info@faxinfo.pl
178536464
172832424
8171547608

Adres do
korespondencji:

Grupa FOREX
Dojazd Staroniwa 2
35-011 Rzeszów

Kod abonencki:

nu8v6

reprezentowaną przez Adam Moczulski zwanego dalej "Abonentem".
§1
Zakres umowy
1. W ramach niniejszej Umowy Grupa FOREX zobowiązuje się świadczyć usługi transmisji danych w postaci Faksu na
e-mail (dalej zwana FaxInfo).
2. Grupa FOREX zobowiązuje się przekazywać Abonentowi faksy nadane pod numery wymienione w § 3 na adresy
poczty elektronicznej w postaci pliku PDF.
3. Grupa FOREX oświadcza, że jest wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod nr 5165.
4. Dostawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Abonenta usługi na warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie.
5. Abonent akceptuje cenę usługi określoną w § 2 oraz zobowiązuje się do terminowego uiszczenia określonych opłat
za realizowane na jego rzecz usługi oraz do przestrzegania Umowy.
6. Grupa FOREX nie archiwizuje oraz nie przechowuje faksów nadawanych za pośrednictwem usługi FaxInfo. Faksy
przekazywane są w czasie rzeczywistym na adres e-mail.
7. Usługa FaxInfo umożliwia jedynie odbieranie faksów.
§2
Cena usługi
1. Opłata roczna w wysokości 97 zł netto za każdy numer faksu, płatna na podstawie faktury proforma wystawionej
przez Grupę FOREX.
2. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Dostawcę po opłaceniu faktury proforma i prześle ją pocztą - listem zwykłym
do Abonenta, na wskazany adres korespondencyjny.
3. Abonent ma możliwość zmiany adresu poczty elektronicznej. Dokonanie takiej zmiany odbywa się na pisemny
wniosek Abonenta. Zmiana adresu docelowego jest płatna w wysokości 10 zł + VAT.
§3
Abonent zleca Dostawcy zestawienie transmisji danych przychodzących na Numery faksu przydzielone w ramach
Umowy na następujące adresy poczty elektronicznej (e-mail):
Numer faksu
0 12 442 94 02

Adres docelowy
info@faxinfo.pl
§4
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Warunki Umowy
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony. Od dnia: 2010-03-01, do : 2011-03-01.
2. Aktywacja usługi nastąpi do 24 godzin po otrzymaniu podpisanej umowy od Abonenta przesłanej faksem pod nr 17
283 24 24 lub listownie na adres korespondencyjny Dostawcy oraz uiszczeniu opłaty, o której mowa w §3, pkt. 1.
3. W przypadku zawarcia umowy na czas określony ulega ona przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Abonent co
najmniej 30 dni przed datą upływu okresu obowiązywania umowy złoży Dostawcy pisemne oświadczenie o braku chęci
przedłużenia umowy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają podpisania przez Strony aneksu.
5. Abonent oświadcza, że jest właścicielem adresu poczty elektronicznej, na który następuje przesyłanie transmisji
danych w postaci usługi FaxInfo.
§5
Tryb reklamacyjny
1. Grupa FOREX nie odpowiada za przepełnioną skrzynkę poczty elektronicznej Abonenta co może skutkować
niedoręczeniem faksu do Abonenta.
2. Grupa FOREX nie ponosi odpowiedzialności za treści faksów wysyłanych do Abonenta.
3. Abonent wyraża zgodę na przesyłanie maili na adres wskazany w § 3. Wiadomości te będą stanowić elektroniczną
formę przesyłanych faksów na numer usługi FaxInfo.
4. Abonent przyjmuje do wiadomości, że każda próba nawiązania połączenia z numerem FaxInfo będzie skutkować
przesłaniem wiadomości na skrzynkę. W przypadku nieudanej transmisji danych lub nawiązania połączenia głosowego
będzie to odzwierciedlone pustym plikiem PDF.
5. Abonent wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych od Grupy FOREX na wskazany adres e-mail.
§6
Postanowienia końcowe
1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania
mediacyjnego lub w wyniku poddania ich pod rozstrzygniecie sądów powszechnych w Rzeszowie.
2. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy osób upoważnionych:
PODPIS I PIECZĘĆ FIRMOWA DOSTAWCY:

PODPIS I PIECZĘĆ FIRMOWA ABONENTA:

Data:

Data:
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