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sporządzony w Warszawie, dnia            pomiędzy SUPERMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
adres: ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  
nr KRS 0000029537, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 6 056 000 zł i numerze NIP 957-05-49-503, 
reprezentowaną przez ………………………………………………… na podstawie pełnomocnictwa z dnia ……………………. r. zwaną dalej 
SUPERMEDIA 
a ABONENTEM: Nazwisko i imię / Nazwa 

Adres świadczenia usług: W miejscu świadczenia usługi:           

Ulica                                  nr budynku        nr lokalu  

 
Kod pocztowy i Miejscowość           
 
zwaną / zwanym dalej ABONENTEM o Numerze ABONENTA 

 
 

1. Strony ustalają, że wprowadzają do  Umowy następujące zmiany: 
 
 

Abonentowi na okres 24 miesięcy od daty podpisania aneksu zostanie udostępniona usługa dzierżawy 
wybranego urządzenia zgodnie z opłatami uwzględnionymi w tabelach poniżej:  
 

WiFi PRO 
 

Ceny 
standardowe 
(abonament 

miesięczny) 

Opłaty abonamentowe w promocji 24 miesiące 

Opłata abonamentowa w promocji Miesięczna wartość ulgi 

Super WiFi  19,99 zł   9,99 zł 10,00 zł 

WiFi Everywere 59,99 zł    29,99 zł 30,00 zł 

 

 
 
 

WiFi PRO 

Ceny 
standardowe 

(abonament 
miesięczny) 

Opłaty abonamentowe w promocji 12 miesięcy 

Opłata abonamentowa w promocji Miesięczna wartość ulgi 

Super WiFi  19,99zł   15,99 zł 4,00 zł 

 
 
 
 

2. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. 
 

3. Aneks wchodzi w życie z dniem  
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4. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Abonent zobowiązany jest do zwrotu sprzętu niezwłocznie, nie później niż 14 dni 

od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Router należy zwrócić do biura Supermedia przy ul. Kamionkowskiej 45.  
W przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Abonenta obowiązku zwrotu któregokolwiek elementu sprzętu, Operator może 
obciążyć Abonenta karą umowną za opóźnienie w wysokości określonej w cenniku. 
W przypadku niezwrócenia urządzenia bądź zwrotu uszkodzonego lub zużytego w stopniu nieodpowiadającym prawidłowej 
eksploatacji, mimo dodatkowego wezwania ze strony Operatora, Abonent zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej za 
brak zwrotu sprzętu lub zwrócenie sprzętu uszkodzonego, określonej przez Operatora w cenniku. Zapłata kary umownej nie 
powoduje przejścia własności routera na Abonenta.  

 
 
 
 
 
 
           SUPERMEDIA         ABONENT 
 

                       
……………………………….....                                         ……………………………… 
        (czytelny podpis)                                             (czytelny podpis) 
 
 

  


