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Zawarta w dniu ........................................................ w ......................................................................................... pomiędzy Przedsiębiorstwem „ALT” z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 46
zarejestrowanym w Urzędzie Miejskim w Nowym Sączu pod nr 5099, NIP 734-000-36-04, reprezentowanym przez właściciela Krzysztofa Klicha, zwanym w treści niniejszej Umowy „ALT”,
a ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
z siedzibą w ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................,
reprezentowanym przez ......................................................................................................................................................................................................... zwanym w treści niniejszej Umowy „Partnerem”.
Zważywszy, że przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa ALT jest dostarczanie usług internetowych, oraz że Partner wyraża chęć pozyskiwania Klientów na dostarczane przez ALT usługi internetowe,
dlatego też strony zawierają Umowę o następującej treści:

§1

§5

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pozyskiwanie przez Partnera zamówień od Klientów
na dostarczane przez ALT usługi internetowe, a mianowicie: udostępnianie kont e-mail,
udostępnianie serwerów WWW i inne, które są albo będą świadczone przez ALT.

1. ALT nie jest zobowiązany do zwrotu Partnerowi wydatków oraz kosztów związanych
z wykonywaniem przez Partnera zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

2. Zawarcie każdorazowej umowy o świadczenie konkretnej usługi internetowej pomiędzy
Partnerem a ALT następuje w trybie i na warunkach określonych Regulaminem oraz
Cennikiem świadczenia usług internetowych na serwerze ALT (opublikowanymi na stronie
internetowej http://www.alte.pl) z zastrzeżeniem postanowień wynikających z niniejszej
Umowy. Strony uzgadniają, iż przy zawarciu konkretnej umowy o dostarczanie usługi
internetowej pomiędzy Partnerem a Klientem, Partner reprezentuje względem ALT Klienta.
3. Partner jest zobowiązany do zapoznania Klienta z warunkami dostawy usług oraz
Regulaminem użytkowania kont na serwerze ALT. Obowiązki Partnera obejmują również
doradztwo w zakresie pomocy Klientowi w identyfikowaniu jego potrzeb związanych
z usługami internetowymi świadczonymi przez ALT.
4. Partner nie może składać w imieniu ALT żadnych oświadczeń, ani zaciągać jakichkolwiek
zobowiązań w zakresie wykraczającym poza warunki Cennika i Regulaminu obowiązujących
w danym czasie.
5. ALT zobowiązuje się do świadczenia usług internetowych w okresie obowiązywania Umowy,
do informowania Partnera o zmianach we właściwościach świadczonych usług oraz ich
cennikach. W kontaktach z ALT Partner ma obowiązek posługiwać się Indywidualnym
Numerem Partnera (INP) nadanym przez ALT. Konsekwencje nieprawidłowego użycia INP
ponosi Partner.

2. ALT zezwala na używanie swoich znaków handlowych jedynie w postaci gotowych
materiałów dostarczonych przez ALT, lub materiałów tworzonych przez Partnera za uprzednim
zatwierdzeniem przez ALT. Partner nie może samodzielnie dokonywać jakichkolwiek zmian
w dostarczonych przez ALT drukach. Każda taka zmiana wymaga pisemnej akceptacji ALT.
3. Partner nie może zbywać lub odstępować wierzytelności wobec ALT osobie trzeciej bez
zgody ALT.
4. Partner zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy informacji dotyczących świadczonych
usług oraz działalności gospodarczej ALT i nie wyjawić ich osobom trzecim, o ile mogłoby
to narazić ALT na szkodę. Zakres informacji uznanych za poufne obejmuje m. in. plany ALT
dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności sprzedaży usług.
5. O ile do wykonania Umowy niezbędne będzie uzyskanie jakichkolwiek licencji i zezwoleń
przez ALT, Umowa będzie traktowana jak umowa z warunkiem zawieszającym.
6. Wszelkie
przesłane
na adres
iż konto

zawiadomienia ALT będą
pocztą poleconą, faksem
jego głównej siedziby lub
poczty elektronicznej, na

uznane za właściwie dokonane, gdy zostaną
lub pocztą elektroniczną kierowaną do Partnera
na ostatni znany ALT adres. Partner oświadcza,
które może być kierowana korespondencja to

e-mail: .......................................................................................................................................,
a numer telefonu kontaktowego to: ...........................................................................................
7. ALT zastrzega sobie prawo ustanawiania innych przedstawicieli, celem sprzedaży usług.

§2
1. W celu aktywowania na 14-dniowy bezpłatny okres testowy usług internetowych dla Klienta,
Partner powinien wypełnić na stronie internetowej http://www.alte.pl odpowiedni formularz
rejestrujący, podając przy tym swój INP.
3. ALT na podstawie informacji zawartych w formularzu rejestrującym sporządzi fakturę pro
forma na świadczenie usług internetowych i niezwłocznie (nie później niż w ciągu 48 godzin)
wyśle ją do Partnera drogą elektroniczną.
4. Jeżeli w okresie trwania 14-dniowego bezpłatnego okresu testowego Partner wniesie opłatę
określoną na fakturze pro forma - opłaci tym samym dla Klienta usługi internetowe na
odpowiedni okres.

8. Wszelkie spory i nieporozumienia, które mogą wyniknąć z wykonywania niniejszej Umowy,
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ALT. Prawem właściwym dla niniejszej
umowy jest prawo polskie.
9. Żadne zmiany Umowy nie będą wiązać Stron, chyba że zostaną one dokonane na piśmie
i zostaną podpisane przez prawidłowo reprezentowane Strony. Strony postanawiają, iż żadne
dodatkowe ustne ustalenia dotyczące niniejszej Umowy nie będą dla nich wiążące.
10. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie wpływa na pozostałe
postanowienia Umowy, a Umowa będzie interpretowana tak, jak gdyby takie nieważne
postanowienie było wykreślone.
11. Każda osoba fizyczna podpisująca niniejszą Umowę w imieniu osoby prawnej gwarantuje,
że jest upoważniona do zawarcia niniejszej Umowy oraz, że niniejsza Umowa wiąże osobę
prawną.

§3

12. Niniejsza umowa jest poufna i może być udostępniona jedynie osobom i podmiotom
bezpośrednio związanym z jej realizacją oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

1. Kwota netto faktur pro forma oraz faktur VAT wystawianych Partnerowi przez ALT będzie
każdorazowo pomniejszana o 20% w stosunku do odpowiedniej kwoty w Cenniku
świadczenia usług internetowych.

13. Wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy traktowane będą jako
poufne, a ich ujawnienie osobom trzecim wymagać będzie pisemnej zgody Strony, której
informacje te dotyczą.

2. ALT prześle Partnerowi zbiorczą fakturę VAT do 10 dnia każdego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym Partner dokonał wpłat na konto bankowe ALT za usługi internetowe dla
Klientów. Faktura zbiorcza wystawiona będzie na kwotę brutto równą sumie wszystkich wpłat
dokonanych przez Partnera w danym miesiącu.

14. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

3. W przypadku usług innych niż wymienione w par. 1 pkt. 1, wynagrodzenie dla Partnera będzie
przedmiotem ustaleń między Stronami.
4. Partnerowi płatnikowi podatku VAT ALT oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT
(NIP: 734-000-36-04) i upoważnia Partnera do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby ze
strony ALT uprawnionej (lub upoważnionej) . Upoważnienie ważne jest bezterminowo, chyba
że ALT powiadomi Partnera o wygaśnięciu upoważnienia.

Załączniki
1. Kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie działalności Partnera do właściwego rejestru lub
ewidencji.
2. Kopia zaświadczenia o numerze NIP Partnera.

§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia niniejszej umowy
wynosi jeden miesiąc na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w wypadku naruszenia przez drugą
Stronę któregokolwiek z jej postanowień, albo z ważnych powodów.
3. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Partner zaprzestanie używania oznaczeń ALT, w tym
znaku firmowego ALT, oraz zwróci do ALT wszelkie niewykorzystane materiały przekazane
Partnerowi przez ALT w związku z niniejsza Umową.
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