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Umowa o świadczenie usług teleinformatycznych nr  .................

Zawarta pomiędzy:

Markiem Kawczyńskim i Tomaszem Tomczykiem - wspólnikami firmy Softika S.C z siedzibą w

Płocku, ul. M. Wańkowicza 1, NIP 774-300-49-21, REGON 141015096, zwanymi dalej 

Sprzedającymi,

a Kupującym:

Dane Kupującego

Nazwa Firmy

Imię i Nazwisko osoby reprezentującej Firmę

ulica: miasto:

kod: poczta: NIP: REGON:

Adres do korespondencji

Imię i Nazwisko lub nazwa Firmy

ulica: miasto:

kod: poczta: telefon: email:

dnia: .....................................  w Płocku, ul. M. Wańkowicza 1.



Do zawarcia  Umowy wymagane jest  przesłanie  2 sztuk Umowy (wypełnionych i  podpisanych)

wraz z kserokopią nadania NIP i REGON firmy na poniższy adres korespondencyjny:

Softika S.C.

ul. Kostrogaj 19

09-400 Płock

 1 Przedmiot umowy

 1.1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad świadczenia usług teleinformatycznych

przez Sprzedających dla Kupującego.

 1.2 W szczególności Umowa dotyczy przesyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS 

pomiędzy serwisami internetowymi Kupującego, a operatorami sieci GSM działającymi w 

Polsce oraz poza granicami Polski za pomocą platformy SMeSKom, której własnością jest 

Sprzedający.

 2 Rozliczenia

 2.1 Strony uzgadniają, że sprzedaż oferowanych przez Sprzedających usług odbywać się będzie 

na podstawie miesięcznego zestawienia wysłanych i odebranych przez Kupującego SMS'ów, 

według aktualnego cennika, dostępnego na elektronicznej stronie: http  s  ://www.smeskom.pl  

 3 Płatności

 3.1 Podstawową formą płatności jest przelew na rachunek bankowy Sprzedających:

Odbiorca: Softika S.C.

Adres: ul. M. Wańkowicza 1, 09-410 Płock

Nr rachunku: 16 1140 2004 0000 3102 4762 7058

 3.2 Kupujący 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 Sprzedających

 3.3 Sprzedający zobowiązują się do wystawiania faktur VAT za wykonane usługi, a Kupujący 

zobowiązuje się do ich opłacania zgodnie ze wskazanym terminem płatności.

 3.4 Kupujący oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia 

Sprzedających do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego.
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 4 Regulamin serwisu SMeSKom

 4.1 Kupujący oświadcza, że zapoznał się i zgadza się z treścią aktualnego Regulaminu serwisu 

SMeSKom, dostępnego na elektronicznej stronie: 

https://www.smeskom.pl/documents/Regulamin.pdf

 4.2 Sprzedający zobowiązują się do każdorazowego informowania Kupującego o zmianach w 

Regulaminie.

 5 Wypowiedzenie umowy

 5.1  Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z miesięcznym terminem 

wypowiedzenia.

 5.2 Sprzedający mogą jednostronnie wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym 

lub wstrzymać realizację usług w razie wystąpienia należności przeterminowanych 

Kupującego wobec Sprzedającego.

 6 Postanowienia ogólne

 6.1 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

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

stron

Softika S.C. Kupujący (pieczątka firmowa)

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