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UMOWA NR…………………………. 

zawarta dnia…………………………. 
(powyższe wypełnia Operator) 

 

O ŚWIADCZENIU USŁUGI HOSTINGOWEJ 

Serwer wirtualny – START.NET2000 

 

 

 

 

§ 1. Definicje 

 

1. Definicje obowiązujące na gruncie niniejszej umowy zostały określone w dokumentach 

wyszczególnionych w §3. 

 

 

§ 2. Strony Umowy 

 

Strona: Operator Klient 

Nazwa: Net2000 Janina Jackowska  

Adres: ul. Orzeszkowej 9A/4  
Kod-pocztowy: 15-083  

Miasto: Białystok  
Panstwo: Polska  

NIP: 542-112-55-46  

Reprezentant: Janina Jackowska  

Tel. +48 601653843  

Email: biuro@net2000.pl  

Pieczec:   

 

 

 

 

 

§ 3. Inne składniki Umowy 

 

Przez zawarcie Umowy Klient oświadcza iż zapoznał się z dokumentami:   

   a) Regulamin świadczenia usług przez Net2000 

   b) Specyfikacja Usługi - Serwer Wirtualny – START.NET2000 

   c) Gwarancja jakości usług hostingowych (ang. SLA – Service Level Agreement) 

   d) Cennik usług świadczonych przez Operatora 
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§ 4. Przedmiot Umowy 

 

1. Na mocy zawartej umowy Operator zobowiązuje się do zapewnienia możliwości korzystania z usług 

hostingowych zakupionych przez Klienta określonych parametrami specyfikacji usługi, a Klient 
zobowiązuje się do terminowego wnoszenia opłat abonamentowych wynikających z cennika Operatora. 

2. Strony umowy zobowiązują się do wykonywania wszystkich pozostałych zobowiązań, które zostały 

określone w dokumentach z §3 niniejszej umowy. 

3. W przypadku udostępniania usługi przez Klienta podmiotom trzecim nie będącym stroną umowy, Klient 

zobowiązuje sie do poinformowania i zapewnienia przestrzegania zasad użytkowania usługi przez podmioty 

trzecie na zasadach określonych w dokumentach z §3 niniejszej umowy. 

4. Za usługi dodatkowe przypisane do usługi  (np. zwiększenie pojemności na dysku) będą wystawiane 

faktury obciążeniowe wg aktualnego cennika zawartego na stronach www.net2000.pl i nie zachodzi 

konieczność podpisywania oddzielnej umowy (czy aneksu) a ich ważność regulują opłacone przez Klienta 

faktury. 

 

§ 5. Opłaty i czas trwania Umowy 

 

1. Opłata za korzystanie z Usługi jest wyszczególniona w cenniku Operatora. 

2. Wpłat należy dokonywać przelewem na konta Operatora wyszczególnione na rachunku. 

3. Jeśli termin płatności podany na rachunku nie stanowi inaczej, jest to 14 dni od daty otrzymania 

rachunku. 

4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

5. Okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia zawarcia umowy. 
 

 

 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Sądem miejscowo właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd powszechny 

miejsca siedziby Operatora. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. 

5. Umowa niniejsza będzie traktowana przez strony jako poufna i może być udostępniona jedynie osobom i 

podmiotom bezpośrednio związanym z jej realizacją. Osoby trzecie mogą zapoznać się z niniejszą umową 

jedynie za pisemną zgodą obu stron. 

6. Wszelkie uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy informacje o działalności każdej ze stron 

traktowane będą jako poufne, a  ich ujawnienie osobom trzecim wymagać będzie pisemnej zgody strony, 

której informacje te dotyczą. 

  

 

 

 

 

 

 

Podpis Operatora      Podpis klienta 

http://www.net2000.pl/

