
 

NR ID ABONENTA:
..................

Aneks do umowy o świadczenie usług Telewizji Kablowej nr .........

w sieci IMPERIUM Telecom – Pakiet CANAL +

zawarty w  Gliwicach w dniu , pomiedzy nastepujacymi Stronami:

Czeslawem Chlewickim, prowadzacym dzialalnosc gospodarcza pod nazwa IMPERIUM Telecom Czeslaw 

Chlewicki z siedziba w Gliwicach przy ul. Florianskiej 23, 44-100 Gliwice, NIP 969-003-15-36, REGON 

271479550, nr  tel. 32  301  4000,  www.eimperium.pl, zwanym  dalej  „Dostawcą  usług”, 
reprezentowanym przez 

a 
Panem/Panią  ................................... zamieszkalym/zameldowanym  

w …......................................... zwanym dalej „Abonentem”.

 

Dostawca uslug i Abonent w dalszej czesci niniejszego aneksu zwani sa lacznie Stronami.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Strony zgodnie postanawiaja zmienic tresc dotyczacej ich Umowy o swiadczenie uslug 

telekomunikacyjnych zawartej w Gliwicach, dnia   (dalej Umowa) poprzez 
aktywacje uslugi dodatkowej, o której mowa w § 2 ponizej.

2. Wszelkie zwroty uzyte w  niniejszym  aneksie z wielkiej litery nalezy rozumiec zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu swiadczenia uslug telekomunikacyjnych w sieci IMPERIUM Telecom.

§ 2. Zamówienie Pakietu Canal +

1. Na podstawie niniejszego aneksu Dostawca uslug, poza dotychczas swiadczonymi Uslugami  

na podstawie Umowy zobowiazuje sie do swiadczenia uslugi dodatkowej, o której mowa ponizej, 

a Abonent zobowiazuje sie do terminowego dokonywania zaplaty za swiadczona mu usluge dodatkowa 

wedlug nastepujacej taryfy:

Pakiet taryfowy
Canal + Pakiet 6 kanałów/ 

Pakiet SELECT

Canal + Pakiet 8 kanałów/Pakiet 

PRESTIGE

Abonent zamawia Usluge na okres: 12 miesięcy nieokreślony 12 miesięcy nieokreślony

Wysokosc miesiecznego abonamentu brutto 

w wybranej taryfie
 39,90 zł  49,90 zł  49,90 zł  56,90 zł

Kwota przyznanej ulgi brutto za abonament 

w każdym miesiacu trwania promocji:
10 zł - 7 zł -

Oplata po ewentualnym przeksztalceniu 49,90 zł - 56,90 zł -
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 umowy na czas nieokreślony

2. Aktywacja uslugi dodatkowej, o której mowa powyzej nie wiaze sie z dodatkowymi oplatami 

aktywacyjnymi.

3. Oplata za okres pomiedzy dniem  aktywacji uslugi a dniem  rozpoczecia kolejnego okresu 

rozliczeniowego zostaje obliczona w sposób proporcjonalny do wysokosci miesiecznego abonamentu 

za zamówiona usluge dodatkowa.

4. Abonent moze wypowiedziec Umowe w zakresie uslugi dodatkowej, o której mowa w niniejszym 

aneksie z trzymiesiecznym okresem wypowiedzenia. W razie zawarcia Umowy w zakresie uslugi 

dodatkowej na czas okreslony, rozwiazanie przez Abonenta Umowy w zakresie tej uslugi przed 

terminem na jaki zostala ona zawarta zobowiazuje Abonenta do zwrotu Dostawcy ulg, o których 

mowa w tabeli powyzej na zasadach okreslonych w Umowie i Regulaminie. 

5. § 3. Postanowienie końcowe

1. Poza  zmianami  objetymi niniejszym  aneksem, pozostale postanowienia Umowy  pozostaja 

niezmienione i nadal obowiazuja. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego aneksu moga nastepowac w trybie okreslonym w Umowie.

3. Aneks sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. 

Inne postanowienia: Aneks wchodzi w zycie z dniem 

Adres swiadczenia uslugi: ….........................................

                                    

            Dostawca usług Abonent
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