Porozumienie nr………
zawarte w dniu ………………………………... w Strzelcach Opolskich pomiędzy:
Strzeleckimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich
przy ul. Mickiewicza 10 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000131719,
NIP 756-10-03-146 REGON 530997537 o kapitale zakładowym ………………..….. zł.
zwana dalej „Spółką”,
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………
2. ………………………………………
a:
(część wypełniana przez Klienta)
Imię i Nazwisko / Nazwa:
………………………………………………………….………………………….……………
reprezentowa-ni/-nym przez:
………………………………………………………….………………………….……………
Adres:
………………………………………………………….………………………….……………
Telefon
………………………………………………………….………………………….……………
PESEL lub NIP1
………………………………………………………….………………………….……………
Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres Klienta podany powyżej):
………………………………………………………….………………………….……………
zwan-ą, -ym w dalszej treści Porozumienia „Klientem”, który w celu realizacji Porozumienia
wskazuje:
1) login (numer Nabywcy) ………………………………….…….
2) adres e-mail ……………………..……………………………...

zwanymi również w dalszej części Porozumienia „Stronami”.”

/1 PESEL (w przypadku osób fizycznych), NIP (w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej)
/2 niepotrzebne skreślić

Przedmiot Porozumienia
§1
1. Spółka zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta z wykorzystaniem
Internetowego Biura Obsługi Klienta IBOK w zakresie dostępu do wszystkich modułów
oferowanych przez ww. system, zwanej dalej „Usługą”, a Klient wyraża na to zgodę.
2. Szczegółowy zakres i warunki świadczenia Usług określa Regulaminu korzystania
z usług Internetowego Biura Obsługi Klienta IBOK oraz Regulaminem korzystania
z faktury elektronicznej zwane dalej „Regulaminami”
3. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminów (stanowiących integralną część
Porozumienia) i akceptuje ich postanowienia.
4. Regulaminy są również dostępne na stronie: http://www.swik.com.pl. W tym samym trybie
publikowane są zmiany Regulaminów.
5. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Ogólne zasady i warunki realizacji Porozumienia
§2
1. Podstawą uprawniającą do zawarcia Porozumienia jest obowiązująca umowa w zakresie
świadczonych przez Spółkę usług nr…………… z dnia……………….. zwana dalej
„Umową”.
2. Porozumienie obowiązuje na okres tożsamy z okresem obowiązywania Umowy. Z chwilą
rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Porozumienie traci moc.
3. Klient wyraża zgodę / nie wyraża zgody2 na przetwarzanie danych osobowych do celów
statystycznych.
Postanowienia końcowe
§3
1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.
2. Regulaminy stanowią Załączniki do Porozumienia.
3. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej
ze Stron.

Spółka

Klient

/1 PESEL (w przypadku osób fizycznych), NIP (w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej)
/2 niepotrzebne skreślić

