IMPERIUM Telecom

Czesław CHLEWICKI

44-100 GLIWICE

ul. Floriańska 23

NR ID ABONENTA:

…..........................................
ANEKS ROZRYWKA HD do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
w zakresie usługi dostępu do TELEWIZJI KABLOWEJ nr: …..............................
- zawarty w dniu ….................................. w Gliwicach pomiędzy :
Czesławem Chlewickim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą IMPERIUM Telecom Czesław
Chlewicki z siedzibą w Gliwicach przy ul. Floriańskiej 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,
IMIĘ I NAZWISKO
…..............................
ADRES ZAMIESZKANIA
…..............................
ADRES KORESPONDENCYJNY
…..............................
ADRES ŚWIADCZENIA USŁUGI:

…..............................

PESEL
NR TELEFONU
E-MAIL
– zwanym(ą) dalej „Abonentem”.

…..............................

NR DOWODU
….............................. …
.
…..............................
…..............................

Dostawca usług i Abonent w dalszej części niniejszego aneksu zwani są łącznie Stronami.
§ 1. Postanowienia ogólne
1.

Strony zgodnie postanawiają zmienić treść łączącej ich Umowy nr ${numerUmowy!} o świadczenie usług
telekomunikacyjnych (dalej Umowa) poprzez aktywację usługi dodatkowej, o której mowa w §2 poniżej.

2.

Wszelkie zwroty użyte w niniejszym aneksie z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z postanowieniami
Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci IMPERIUM Telecom.
§ 2. Zamówienie Pakietu Rozrywka HD

1.

Na podstawie niniejszego aneksu Dostawca usług, poza dotychczas świadczonymi Usługami na podstawie
Umowy zobowiązuje się do świadczenia usługi dodatkowej, o której mowa poniżej, a Abonent zobowiązuje
się do terminowego dokonywania zapłaty za świadczoną mu usługę dodatkową według następującej
taryfy:
Rozrywka HD
Usługa dodatkowa:

Wysokość miesięcznego abonamentu brutto za Usługę Rozrywka HD
21,60 zł
2. Aktywacja usługi dodatkowej, o której mowa powyżej nie wiąże się z dodatkowymi opłatami
aktywacyjnymi.
3.

Opłata za okres pomiędzy dniem aktywacji usługi a dniem rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego
zostaje obliczona w sposób proporcjonalny do wysokości miesięcznego abonamentu za zamówioną
usługę dodatkową.

4.

Abonent może wypowiedzieć Umowę w zakresie usługi dodatkowej, o której mowa w niniejszym aneksie
z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. W razie zawarcia Umowy w zakresie usługi dodatkowej na
czas określony, rozwiązanie przez Abonenta Umowy w zakresie tej usługi przed terminem na jaki została
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ona zawarta zobowiązuje Abonenta do zwrotu Dostawcy ulg, o których mowa w tabeli powyżej na
zasadach określonych w Umowie i Regulaminie.
§ 3. Postanowienie końcowe
1.

Poza zmianami objętymi niniejszym aneksem, pozostałe postanowienia Umowy pozostają niezmienione
i nadal obowiązują.

2.

Wszelkie zmiany niniejszego aneksu mogą następować w trybie określonym w Umowie.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aneksem zastosowanie znajda przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.

4.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Inne postanowienia:
…...................................................................................................................................................................
6. Aneks wchodzi w życie z dniem ….............................
§4
1. Abonent oświadcza, iż otrzymał, zapoznał się i akceptuje warunki następujących załączników
stanowiących integralną część aneksu:
5.

Formularz odstąpienia od umowy oraz informacje na temat prawa i skutków odstąpienia od
umowy (dotyczy jedynie konsumentów w razie zawarcia czy zmiany umowy poza lokalem
IMPERIUM lub na odległość) i informacje, o których mowa w art.12 Ustawy o prawach
konsumenta (dotyczy jedynie konsumentów)
Zlecenie wykonania instalacji - protokół uruchomienia usługi
Abonent

…..................................................

Dostawca usług

…........................................................
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