
 
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych  

Data _ _ / _ _ / _ _ _ _    Numer _________________ 
umowa zawarta pomiędzy  
Net Foton Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Wyścigowa 56c (53-012 Wrocław), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598549, NIP 8992782049,, zwaną dalej „Dostawca” 
a 
Abonent  

Firma / NIP  

Imię i Nazwisko / Pesel  

adres   

adres do korespondencji   

adres email  

telefon   

 
Przedmiot umowy  
Dostęp do Internetu - specyfikacja usługi  

opłata za przyłączenie do sieci  po udzieleniu opustu zł brutto  ____________ 

dostarczanie faktur          poczta tradycyjna 8 zł / miesięcznie        
                                             poczta email 0 zł                                         

 
email:  __________________________________________ 

adres przyłącza               __________________________________________ 

Czas trwania umowy zaznaczyć właściwe pole  
Sposób płatności miesięcznie na rachunek wskazany w fakturze  
Data aktywacji usługi zgodnie z protokołem odbioru  
Cennik usług zaznaczyć właściwe pole  

przepływność maksymalna  umowa na czas nieokreślony  
abonament miesięczny zł brutto 

umowa na 12 miesięcy  
abonament miesięczny zł brutto 

umowa na 24 miesiące  
abonament miesięczny zł brutto 

Foton 10 
down 10Mbps, up 5Mbps  39,90       34,90       29,90       

Foton 30 
down 30Mbps, up 15Mbps 44,90       39,90       34,90       

Foton 50 
down 50Mbps, up 25Mbps 49,90       44,90       39,90       

Foton 100 
down 100Mbps, up 50Mbps 69,90       59,90       49,90       

1 Publiczny adres IP 10,00       

przepływność gwarantowana 50% przepływności maksymalnej  
down - przepływność danych w kierunku Abonenta wyrażona w Mbps, up - przepływność danych w kierunku od Abonenta wyrażona w Mbps  
opłata za przyłączenie do sieci przed udzieleniem opustu 990 zł brutto, udzielony opust w opłacie za przyłączenie do sieci wynosi 899 zł brutto 
załączniki: regulamin świadczenia usług (dostępny również na stronie www.netfoton.pl)  
Uwagi / Inne parametry usługi / abonament  
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Net Foton Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56C. W przypadku pytań odnośnie sposobu i 

zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Net Foton Sp. z o.o. oraz przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt pod adresem: Net Foton Sp. z o.o. ul. 

Wyścigowa 56C, 53-012 Wrocław, e-mail: biuro@netofotn.pl 

 
____________________________         _______________________________ 
          Abonent                                       Net Foton  

http://www.netfoton.pl/

