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        zwanym dalej Usługodawcą a : 

 

 

Miejsce na pieczątkę firmy  Zleceniodawcy  

 

zwanym dalej Usługobiorcą 

§1 

Umowa dotyczy udostępnienia przez usługodawcę zasobów serwera dedykowanego wymaganych do  

prowadzenia/utrzymania strony www/radia przez usługobiorcę. Dane autoryzacyjne do połączenia 

się z serwerem lub interfejsem DirectAdmin oraz specyfikacja konta www/serwera 

dedykowanego/radia zostały dołączone do poniższej umowy w załączniku o nazwie ‘Dane Autoryzacyjne 

HB’ .  

§2 

Dodatkowo umowa obejmuje :  

 

TAK / NIE  :  przygotowanie systemu CMS ( Content Management System ) i  instalacje . 

TAK / NIE  :  personalizację graficzną  wizerunku firmy w postaci Layout’u . 

                                                                (oddzielna umowa o stworzenie utworu) 

TAK / NIE  :  wstępne czynności SEO (Search engine optimization) 

TAK / NIE  :  pełne czynności SEO (Search engine optimization) 

                                                                (oddzielna umowa o Web Positioning) 

TAK / NIE  :  cykliczne czynności SEO (Search engine optimization) 

                                                                (oddzielna umowa o Web Positioning) 

TAK / NIE  :  jednokrotne wdrożenie informacji przekazanych przez Usługobiorcę 

TAK / NIE  :  cykliczne wdrażanie informacji przekazywanych przez Usługobiorcę nie częściej niż 4 ( słownie : 

cztery) razy  w miesiącu . 

TAK / NIE  :  stworzenie znaku handlowego (logotypu) i późniejszej dokumentacji . 

                                                                (oddzielna umowa o stworzenie logotypu) 

TAK / NIE  :  dostosowanie personalizacji graficznej (layout’u) do wymagań technicznych CMS’a . 

                                                                (oddzielna umowa o stworzenie utworu) 

§3 

W ramach promocji Usługodawca dostaje/nie dostaje  (rezygnacja z promocji )  w użytkowanie na 

okres jednego roku wybraną i dostępną jedną  domenę internetową . Koszty zakupu i utrzymania domeny w 



 

 

 

okresie przedmiotowego roku , ponosi Usługodawca . Po tym okresie  zastosowanie ma cennik przedłużeń 

domen internetowych firmy eMITS aktualny na dzień przedłużenia domeny . Domena która zastała przedłużona 

po okresie promocyjnym lub zakupiona bez korzystania z warunków promocji , zostaje przekazana Usługobiorcy 

na podstawie cesji praw do domeny wraz z aktualizacją danych właściciela w NASK . 

§4 

Usługobiorca korzystając z usług usługodawcy akceptuje warunki : 

TOS   (WARUNKI UŻYTKOWANIA) 

AUP   (POLITYKA LEGALNOŚCI) 

SLA    (GWARANTOWANY POZIOM USŁUG) 

NDA   (ZACHOWANIE POUFNOŚCI) 

które zostały dołączone w formie papierowej/elektronicznej do powyższej umowy .  Dostępne są również na 

stronie internetowej usługodawcy pod adresem :  https://www.no-1.pl  

§5 

Usługobiorca zgadza się na regulowanie opłat za zasoby wymienione w §1 i §2 w wysokości ...................... 

(słownie : ........................................................ ) miesięcznie/kwartalnie/półrocznie/rocznie  przy 

uwzględnieniu/nieuwzględnieniu  zniżki w wysokości ............ % (słownie : ............................................ )  

płatne do .................. dnia każdego miesiąca/kwartału/półrocza/roku  począwszy od dnia 

....................................... . 

§6 

Umowa zostaje zawarta na okres .......................... / bezterminowo  począwszy od dnia .........................  . 

Każdej ze stron przysługuje rozwiązanie umowy z okresem wypowiedzenia trwającym nie mniej niż jeden 

miesiąc . Rozwiązanie umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym w szczególności niezastosowania się 

usługobiorcy do warunków zawartych w TOS oraz/lub w AUP i na warunkach w nich zawartych . 

§7 

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

§8 

Wszelkie zmiany w niniejszej umowie rozszerzające lub ograniczające dodatkowe usługi na rzecz 

Usługobiorcy mogą być jedynie prowadzane w formie pisemnej  jako aneks  do umowy . 

§9 

Podstawową formą płatności jest przelew na rachunek bankowy Usługodawcy: 

 

                                      Odbiorca:   eMITS Agnieszka Koch 

                                      Adres:   Emmerichstraße 32, 02826 Görlitz 

 

                                      Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 

                             Konto-Nr. :  3100037846 

                             Bankleitzahl :  85050100 



 

 

                           BIC-/SWIFT-Code :  WELADED1GRL

                           IBAN-Nummer :  DE38 8505 0100 3100 0378 46

                                    

§10 

Usługobiorca wyraża zgodę na zaliczenie wpłat w pierwszej kolejności na poczet ewentualnych odsetek od 

nieterminowych płatności z tym, że za termin realizacji płatności za towar

środków na konto Usługodawcy. Usługodawca zobowiązują się do wystawiania faktur VAT za wykonane usługi, a 

Usługobiorca  zobowiązuje się do ich opłacania zgodnie ze wskazanym terminem płatności.

 

§11 

Usługobiorca oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia Usługodawcę do 

wystawiania faktur VAT bez podpisu Usługobiorcy.

§12 

Usługodawca  zobowiązują się do każdorazowego informowania Usługobiorcę o zmianach w Regulaminach 

TOS , AUP , SLA. 

§13 

Załącznik SLA  do niniejszej umowy stanowi jego integralną część i określa poziom usług jakie są świadczone 

Usługobiorcy przez Usługodawcę. 

Usługobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z warunkami 

 

                                   Klient                                                                                       Za firmę eMITS

                        ................................. 

 

                                                                             

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                           

                                                                                                           

 

( więcej informacji na temat szczegółowej specyfikacji technicznej 

handlowej można uzyskać u naszego przedstawiciela 

EMITS  Agnieszka Koch                                                                                                 

Emmerichstrasse 32                                                                                 

D-02826 Görlitz                                                                                                                

   

          

Code :  WELADED1GRL 

Nummer :  DE38 8505 0100 3100 0378 46                                      

Usługobiorca wyraża zgodę na zaliczenie wpłat w pierwszej kolejności na poczet ewentualnych odsetek od 

nieterminowych płatności z tym, że za termin realizacji płatności za towar lub usługę strony uznają datę wpływu 

środków na konto Usługodawcy. Usługodawca zobowiązują się do wystawiania faktur VAT za wykonane usługi, a 

Usługobiorca  zobowiązuje się do ich opłacania zgodnie ze wskazanym terminem płatności.

cza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia Usługodawcę do 

wystawiania faktur VAT bez podpisu Usługobiorcy. 

Usługodawca  zobowiązują się do każdorazowego informowania Usługobiorcę o zmianach w Regulaminach 

do niniejszej umowy stanowi jego integralną część i określa poziom usług jakie są świadczone 

Usługobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z warunkami SLA opisanymi w tym załączniku .

Klient                                                                                       Za firmę eMITS

.................................                                                                         

                                                                                                       

                                                                                                        Usługi hostingowe 

                                                                Usługi reklamowe 

                                                                            Usługi projektowe 

                                                               Usługi pozycjonerskie

( więcej informacji na temat szczegółowej specyfikacji technicznej lub oferty 

można uzyskać u naszego przedstawiciela regionalnego). 

Agnieszka Koch                                                                                                 FAX : (0048) 32/7506281

Emmerichstrasse 32                                                                                                        E-mail : bok@emits.eu

02826 Görlitz                                                                                                                      

 

 

                                       

Usługobiorca wyraża zgodę na zaliczenie wpłat w pierwszej kolejności na poczet ewentualnych odsetek od 

lub usługę strony uznają datę wpływu 

środków na konto Usługodawcy. Usługodawca zobowiązują się do wystawiania faktur VAT za wykonane usługi, a 

Usługobiorca  zobowiązuje się do ich opłacania zgodnie ze wskazanym terminem płatności. 

cza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia Usługodawcę do 

Usługodawca  zobowiązują się do każdorazowego informowania Usługobiorcę o zmianach w Regulaminach 

do niniejszej umowy stanowi jego integralną część i określa poziom usług jakie są świadczone 

opisanymi w tym załączniku . 

Klient                                                                                       Za firmę eMITS 

 

Usługi pozycjonerskie 

lub oferty 

 

FAX : (0048) 32/7506281 

mail : bok@emits.eu 

      Ws : www.emits.eu 


