
  
NR ID ABONENTA:

.....................

ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

w zakresie usługi dostępu do   Telewizji kablowej.  

zawarty w  Gliwicach w dniu , pomiedzy nastepujacymi Stronami:
Czesławem  Chlewickim,  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 
IMPERIUM Telecom Czesław 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 

Imie i nazwisko 

.................    
Adres zamieszkania/ adres korespondencyjny 
…..............................................

Adres poczty elektronicznej:

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

Numery telefonów kontaktowych:
...........................

Miejsce wykonania instalacji i swiadczenia uslug: 
…......................................................

 zwanym dalej „Abonentem”.

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

§ 1. Postanowienia ogólne
Strony zgodnie postanawiaja zmienic tresc Umowy o swiadczenie uslug telekomunikacyjnych 

dotyczacej uslugi dostepu  do  Telewizji kablowej nr  …............... zawartej w  dniu 

 poprzez dokonanie zmiany:

 Pakietu Taryfowego,

 okresu obowiazywania Umowy,

 miejsca swiadczenia Uslug.

 sposobu otrzymywania FV

§ 2.
Zmiana Pakietu taryfowego 

1. Abonent przed podpisaniem niniejszego aneksu korzystal z Pakietu taryfowego:

Usługa  dostępu  do  Telewizji 

http://www.eimperium.pl/


kablowej

2. Abonent na mocy niniejszego aneksu bedzie korzystal z Pakietu taryfowego: 

 Ogólnego/  Promocyjnego wedlug parametrów okreslonych w Regulaminie Promocji 
o nazwie „W Paczce taniej”

Lp. Nazwa uslugi Rabat/
Promocja

Oplata od Oplata do Okres 
obowiazywania 

umowy

Rabat za
 e-fakture za 
1 miesiac

Wartosc 
udzielanego 
rabatu

Oplata za jeden 
okres 

rozliczeniowy

W przypadku zmiany Pakietu taryfowego w trakcie obowiazywania Umowy, swiadczenie uslug 

w zmienionej taryfie nastepuje od kolejnego okresu rozliczeniowego nastepujacego po okresie, 

w którym zawarto niniejszy aneks.  

§ 3
Zmiana okresu obowiązywania Umowy

Na mocy niniejszego aneksu, Strony postanawiaja zmienic okres obowiazywania Umowy, 
której mowa w § 1 w ten sposób, ze ulega ona przedluzeniu o...........................  
tj. do dnia  w kwocie . Po przeksztalceniu sie umowy na 
czas nieokreslony naliczane beda oplaty dla wybranej w umowie taryfy wedlug cen dla umow 
na czas nieokreslony, okreslonych w Cenniku, chyba ze strony postanowia inaczej stosownym 
aneksem.

§ 4
Zmiana miejsca świadczenia usług

1. Na mocy niniejszego aneksu, Strony postanawiaja zmienic miejsce swiadczenia uslug 
(adres zakonczenia sieci) swiadczonych na podstawie Umowy, o ktorej mowa w § 1. 

2. Abonent, przed podpisaniem niniejszego aneksu korzystal z uslug w  miejscowosci 
Gliwice, 
ul. 

3. Abonent, na mocy niniejszego aneksu bedzie korzystal z uslug w miejscowosci 
Gliwice,  
ul. 

4. Uslugi z nowym miejscu beda swiadczone od dnia 

§ 5

1. Oswiadczam, ze  wyrazam zgode /  nie wyrazam zgody na otrzymywanie faktur 

elektronicznych dotyczacych uslug, ktorych dotyczy umowa droga elektroniczna od 

Dostawcy uslug.

§ 6

1. Inne postanowienia: 

2. Poza zmianami objetymi niniejszym aneksem pozostale postanowienia Umowy, o ktorej 



mowa w §1 pozostaja bez zmian. 
3. Wszelkie zmiany niniejszego aneksu wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej.
4. W  sprawach nieuregulowanych niniejszym  aneksem  zastosowanie znajda przepisy 

powszechnie obowiazujacego prawa polskiego.
5. Aneks sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej 

ze Stron. 
6. Aneks wchodzi w zycie z dniem 

§ 7
1. Integralna czesc aneksu stanowia nastepujace zalaczniki:

Regulamin swiadczenia uslug w sieci IMPERIUM TELECOM,

Cennik,

Wykaz programów telewizyjnych,

Regulamin Promocji „W Paczce taniej”

Regulamin Promocji „Rabat za e-fakture”

Zlecenie wykonania instalacji - protokol uruchomienia uslugi,

Wzor oswiadczenia o odstapieniu od umowy zawartej poza siedziba firmy

                                    

Dostawca usług Abonent
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