
Umowa nr ……… o świadczenie usług – Telewizja Kablowa

zawarta w dniu ……………........... w Warszawie pomiędzy:

Spółdzielnią  Mieszkaniową „Górczewska”  w Warszawie,  ul.  Doroszewskiego 4;  wpisaną  do
rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000012927 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy  XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  NIP:  525-000-95-36,
REGON: 001071522,  reprezentowaną przez: 
1. Jarosława Wolskiego

zwaną w dalszej części umowy Spółdzielnią 
a

Panią/Panem ……………………………………………………...........................................................................

zameldowanym w ………………………………………………..........................................................................

adres korespondencyjny ………………………………………............................................................................

legitymującym się dowodem osobistym seria i nr ……………………………..

ważnym do dnia ………………………………………………..

PESEL: ……………………………………………………………

nr telefonu stacjonarnego ………………………………………

nr telefonu komórkowego ……………………………………...

adres mailowy ………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy Użytkownikiem

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej  umowy jest  świadczenie  przez Spółdzielnię  na rzecz Użytkownika

usług telekomunikacyjnych polegających na dostarczeniu do lokalu nr ……........ położonego
w budynku przy ul. …………………………………………………………w Warszawie, sygnału
umożliwiającego  odbiór  na  urządzeniach  odbiorczych  użytkowanych  przez  Użytkownika
telewizji kablowej w wersji podstawowej (Azart)/rozszerzonej *.

2. Użytkownik  oświadcza,  że  jest  właścicielem  /  nie  jest  właścicielem* (osobą  uprawnioną
z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa /spółdzielczego lokatorskiego prawa) lokalu
opisanego w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy i  zachodzi / nie zachodzi* konieczność wyrażenia
zgody  przez  właściciela,  o  którym  mowa  w  §  4  Regulaminu  świadczenia  usług
telekomunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Górczewska”.

3. Oświadczenie  właściciela  w  przypadku  wyrażenia  zgody  wskazanej  osobie  na  zawarcie
niniejszej umowy stanowi załącznik nr 3.

§ 2
Dostęp  Użytkownika  do  telewizji  kablowej  oznacza  możliwość  odbioru  .......…….  programów
telewizyjnych. 



§ 3
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
2. Instalacja lub rozpoczęcie świadczenia Usługi - Telewizji Kablowej nastąpi w terminie 14 dni

od daty zawarcia niniejszej umowy.
§ 4

Użytkownik zobowiązuje się  do uiszczania opłat za korzystanie z telewizji  kablowej w wysokości
wskazanej  w  Cenniku  stanowiącym  załącznik  nr  2 do  niniejszej  umowy  oraz  na  zasadach
określonych  w  Regulaminie  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych  przez  Spółdzielnię
Mieszkaniową „Górczewska”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

§ 5
W  zakresie  nieuregulowanym  niniejszą  Umową  zastosowanie  ma  Regulamin  świadczenia  usług
telekomunikacyjnych przez SM „Górczewska” (zał. nr 1 do Umowy), Cennik (Załącznik nr 2), statut
Spółdzielni  (dostępny  na  stronie  internetowej  www.sm-gorczewska.com.pl),  Prawo
telekomunikacyjne oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 6
Integralną częścią niniejszej umowy są:

1. załącznik  nr  1  –  Regulamin  świadczenia  usług  telekomunikacyjnych  przez  Spółdzielnię
Mieszkaniową „Górczewska” w Warszawie, określający m. in. prawa i obowiązki stron;

2. załącznik nr 2 – Cennik;
3. załącznik nr 3 – oświadczenie właściciela lokalu*

§ 7
Podane w niniejszej  umowie  dane osobowe będą przetwarzane przez Spółdzielnię  Mieszkaniową
„Górczewska”  z  siedzibą  w  Warszawie,  przy  ul.  Doroszewskiego  4,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji
umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszej umowy. Osoba, której
dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 8

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.

* niepotrzebne skreślić

Spółdzielnia Użytkownik 

http://www.sm-gorczewska.com.pl/

