
„INTAN”
Paweł Bajorek

38-333 Zagórzany 
Zagórzany 358

Aneks nr  ..................................................................................................................................................................................................................................

do Umowy o stały dostęp do sieci Internet nr  ..................................................................................................................................................................................................................................

zawarty w dniu                                                                                                                                                                                                                         w Zagórzanach pomiędzy: 
„INTAN” Paweł Bajorek z siedzibą w: 38-333 Zagórzany 358 zwanym dalej Usługodawcą, a

 Imię i nazwisko:

Miejsce zameldowania:

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

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

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

zwanym dalej Abonentem.

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie Umowy firma „INTAN” świadczy na rzecz Abonenta usługę dostępu do Internetu o prędkości dołączenia                                                                                                  

zgodnie z aneksem nr                                                                                                                                                i opłacie abonamentowej określonej w cenniku. 
2. Abonent wnioskuje o zmianę opcji usługi na opcję o prędkości*:

taryfy HOME (łącze asymetryczne)

o opcja o prędkości do 1Mbit/s w kierunku do abonenta, do 0,5Mbit/s w kierunku od abonenta i opłacie miesięcznej 30zł brutto

o opcja o prędkości do 2Mbit/s w kierunku do abonenta, do 1Mbit/s w kierunku od abonenta i opłacie miesięcznej 35zł brutto

o opcja o prędkości do 4Mbit/s w kierunku do abonenta, do 1Mbit/s w kierunku od abonenta i opłacie miesięcznej 45zł brutto

o opcja o prędkości do 6Mbit/s w kierunku do abonenta, do 2Mbit/s w kierunku od abonenta i opłacie miesięcznej 55zł brutto

o opcja o prędkości do 8Mbit/s w kierunku do abonenta, do 2Mbit/s w kierunku od abonenta i opłacie miesięcznej 70zł brutto

 taryfy BIZNES (łącze symetryczne)

o opcja o prędkości do 4Mbit/s w kierunku do abonenta, do 4Mbit/s w kierunku od abonenta i opłacie miesięcznej 90zł brutto

o opcja o prędkości do 6Mbit/s w kierunku do abonenta, do 6Mbit/s w kierunku od abonenta i opłacie miesięcznej 110zł brutto

o opcja o prędkości do 8Mbit/s w kierunku do abonenta, do 8Mbit/s w kierunku od abonenta i opłacie miesięcznej 140zł brutto

3. Zmiana opcji usługi nastąpi od najbliższego 1 dnia miesiąca po podpisaniu aneksu.

§ 2
Pozostałe postanowienia umowy i/lub aneksów dotyczących obniżeniu opłat abonamentowych pozostają bez zmian.

    Usługodawca:                      Abonent:

 

           

   

* - należy zaznaczyć właściwą opcję.
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