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ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH NR ……………………………. 
WNIOSEK O ZMIANĘ PARAMETRÓW USŁUGI 

 
Zawarty w dniu …………………………………. pomiędzy: Firmą Z.A.E. FERLAB z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. 
Młyoskiej 21, reprezentowaną przez Piotra Paprzyckiego, zwaną dalej Dostawcą  
a:……………………………………………………………….…………………… zamieszkałym /z siedzibą/  
w …………………………………………………. przy ulicy …………………………………………………... 
Tel. ………………………………... nr dowodu …………………….. PESEL …………………………………. 
zwanym dalej Abonentem. 
Adres Instalacji: □ jak adres zameldowania; □ inny 
Kod Pocztowy ……………………………................ Miejscowośd …………………………….………………. 
Ulica …………………………………......... Nr budynku……………..….. Nr lokalu …………………..……… 
 
Dotychczasowe parametry umowy/aneksu:    ID Klienta: ………………………….. 
- data podpisania umowy/aneksu ……………........…………… okres na jaki została zawarta………...……...... 
- Szybkośd dostępu/kwota brutto ………………………………………………….……………........................... 
 

§ 1 
Niniejszym aneksem Abonent zgłasza dyspozycję zmiany prędkości dostępu do Internetu i/lub abonamentu na: 
- Nazwa promocji: .................................................. Okres trwania Aneksu: .......................................................... 
- Prędkośd w kierunku Download: .............................. Abonament brutto: ............................................................ 
 
W przypadku braku możliwości świadczenia Usługi o wybranych parametrach w technologii, za pomocą której 
Abonent obecnie uzyskuje połączenie, Abonent wyraża /nie wyraża/ (niepotrzebne skreślid) zgodę  
na modernizację/wymianę sprzętu abonenckiego na technologię: ..................................... oraz na związane  
z tą modernizacją koszty, zgodnie z Regulaminem Promocji.  

§ 2 
Zmiany opisane w niniejszym Aneksie skutkują z początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego  
tj. z początkiem kolejnego miesiąca, licząc od daty dostarczenia aneksu do Usługodawcy. 

§ 3 
Pozostałe postanowienia Umowy oraz zawartych do niej Aneksów nie podlegają zmianie. 

§ 4 
W przypadku gdy Abonent zadeklaruje krótszy okres trwania Aneksu niż zadeklarowany na umowie, wówczas, 
dotychczasowa umowa zostaję przedłużona o okres Aneksu wybrany przez Abonenta,  
od momentu podpisania Aneksu. Po upływie tego okresu umowa przechodzi na czas nieokreślony, chyba  
że Abonent wypowie ją z zachowaniem 30 –dniowego okresu wypowiedzenia. 

§ 5 
Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla stron. Integralną częśd 
Aneksu stanowi Regulamin promocji  

§ 6 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu oraz akceptuję warunki w nim zawarte. 

§ 7 
Niniejszy aneks wiąże obie strony od dnia………….................…………………………………………………. 
 

W imieniu USŁUGODAWCY:      W imieniu ABONENTA: 
 
 
 
          ……………………………………………………                                                                  …………………………………………. 
                  (podpis przedstawiciela Operatora)                           (podpis Abonenta lub osoby upoważnionej) 

http://www.ferlab.pl/

