
Ecom Computer Sp. z o.o. 
ul.Słowiańska 55,64-100 Leszno 

tel. (065) 520-78-07 
e-mail: biuro@ecom.org.pl 

nasza strona: www.ecom.org.pl 
 

 
Leszno, dnia …………………………………………… 

 
 

ZAMÓWIENIE 
Oferta ograniczona terytorialnie:  Leszno - dzielnica Zaborowo. 

 
 

Zamawiam instalację internetowego łącza stałego w technologii WiFi 5GHz.  
Usługa o nazwie „iNTERNET 24” ,  w firmie Ecom Computer sp. z o.o., 64-100 Leszno, ul.Słowiańska 55, NIP:697-21-27-866. 

 
 

1. Dane zamawiającego:  
 

Imię i nazwisko:  
 
 

 nazwa firmy: 

 

Adres: 
 
 

miejsce instalacji: 

 

 

telefon kontaktowy:  e-mail:  

Dow.osobisty: / NIP  PESEL / REGON:  

 
 
 
 
 

2. Zestaw instalacyjny (odbiornik montowany u KLIENTA) zakończony złączem ethernet RJ45 
 

    Budowa domowej sieci LAN wymaga dodatkowego sprzętu , np. Switch, Access Point, Router (nie wchodzi w skład zestawu abonenckiego) 

 
   
 
  

3. Cennik Pakietów internetowych i miesięcznych opłat abonamentowych bez limitu transferu danych 

 

Czas 
umowy 

NET10 NET15 NET20 NET30* 

Aktywacja 
pobieranie 

do 10 Mb/s 
wysyłanie 

do 2 Mb/s 
pobieranie 

do 15 Mb/s 
wysyłanie 
do 2 Mb/s 

pobieranie 

do 20 Mb/s 
wysyłanie 
do 2 Mb/s 

pobieranie 

do 30 Mb/s 
wysyłanie 
do 2 Mb/s 

24  
miesiące 

 25,00 
(po 3 mies. 40,00 pln) 

 30,00 
(po 3 mies. 45,00 pln) 

 35,00 
(po 3 mies. 50,00 pln) 

 45,00 
(po 3 mies. 60,00 pln) 

1,00 

12  
miesięcy 

 
 

30,00 
(po 2 mies. 45,00 pln) 

 35,00 
(po 2 mies. 50,00 pln) 

 40,00 
(po 2 mies. 55,00 pln) 

 50,00 
(po 2 mies. 65,00 pln) 

150,00 

ceny brutto zawierają podatek VAT 23%. 
 
 

*      prędkość dostępna po weryfikacji warunków technicznych 

AKTYWACJA – opłata jednorazowa płatna przy podpisaniu umowy. 
 
X - zaznaczyć krzyżykiem wybrany pakiet. 
 

3.1. Po okresie oznaczonym umowa automatycznie ulega przedłużeniu na czas nieokreślony z kwotą 
abonamentową taką jak w poprzednim okresie rozliczeniowym. 
 

3.2. Abonent może złożyć rezygnację z usługi najpóźniej 1 pełny miesiąc przed datą zakończenia 
obowiązującej umowy w formie pisemnej w siedzibie Dostawcy lub elektronicznie pod adresem 
email: biuro@ecom.org.pl 
 

3.3. Umowa może zostać rozwiązana przed upływem końca okresu na jaki została zawarta z 
następujących przyczyn: 
 

3.3.1. Przez Dostawcę, z winy Abonenta, z powodu nie zapłacenia przez Abonenta dwóch kolejnych 
miesięcznych opłat abonamentowych, co obciąża Abonenta karą umowną w wynoszącą 400 zł 
brutto. 
 

3.3.2. Przez Abonenta, Abonent może wypowiedzieć (zerwać) umowę „na czas określony” w 
dowolnym momencie jej trwania w formie pisemnej w siedziebie Dostawcy lub elektronicznie 
pod adresem email: biuro@ecom.org.pl , co obciąża Abonenta karą umowną w wysokości 400 zł 
brutto. 
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3.4. Dodatkowe informacje o pakietach 
 

 

NET10 NET15 NET20 NET30 

Download Upload Download Upload Download Upload Download Upload 

Minimalna 
prędkość 

1 Mb/s 0,5 Mb/s 1,5 Mb/s 0,5 Mb/s 2 Mb/s 0,5 Mb/s 3 Mb/s 0,5 Mb/s 

Zwykle 
dostępna 
prędkość 

10 Mb/ s 2 Mb/s 15 Mb/s 2 Mb/s 20 Mb/s 2 Mb/s 30 Mb/s 2 Mb/s 

Maksymalna 
prędkość 

10 Mb/s 2 Mb/s 15 Mb/s 2 Mb/s 20 Mb/s 2 Mb/s 30 Mb/s 2 Mb/s 

 
 
 
 

4. Opcje dodatkowe 
 

Stały publiczny adres IP – jednorazowa aktywacja na czas umowy   29,00 

Router 2 antenowy – po zakupie router staje się własnością klienta   80,00 

Router 3 antenowy – po zakupie router staje się własnością klienta   160,00 

Uchwyt typu „L”    30,00 

ceny brutto zawierają podatek VAT 23%. 
 
X - zaznaczyć krzyżykiem wybraną opcje dodatkową. 
 
 
 
Czas na odstąpienie od zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku wcześniejszego montażu i podpisania 
umowy klient traci możliwość odstąpienia od zamówienia. 
 
 
 
 
 
 …………………………....................…….….……………………………………………. 
 (data i podpis czytelny zamawiającego) 
  


