UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGOWEJ I PROWADZENIE PORTFELA KRYPTOWALUT
Zawarta w ……..……… w dniu …….……. roku pomiędzy:
Mateuszem Sumerą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BITSTAR Mateusz Sumera,
z siedzibą w Łodzi przy ul. Więckowskiego 65 m. 16, 90-474 Łódź, NIP 576-154-58-04, REGON
160381630
zwanym dalej Usługodawcą
a
Imię Nazwisko…………………………………………………………………………………
Nazwa firmy…………………………………………………………………………………..
PESEL/NIP…………………………………….………………………………………………
adres zamieszkania………………………………………………………………….…………
Adres mailowy…………………………………………………………………………………
Numer kontaktowy…………………….………………………………………………………
Osoba do kontaktu……………………………………………………………………………..
Osoba polecająca………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Usługobiorcą

została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
DEFINICJE.
1. Terminy pisane wielką literą mają takie znaczenia, jakie nadano im w tekście niniejszej Umowy lub
w słowniczku poniżej:
a) SO - oznacza określoną jednostkę serwera obliczeniowego, która posiada nadany numer
pozwalający zidentyfikować ją w sposób indywidualny (przykład unikatowego oznaczenia
PLM0007, oraz lokalizacji i37s2r4), przystosowana do ciągłej pracy, której zadaniem jest
wykonywanie dużej pracy w ramach obliczeń kryptograficznych.
b) Kryptowaluta (waluta kryptograficzna) - rozproszony system księgowy, który bazuje na
kryptografii. System ten przechowuje informację o stanie posiadania w umownych jednost
kach. Kryptowaluta nie jest prawnym środkiem płatniczym, nie funkcjonuje jako instrument
rynku pieniężnego, ani też nie jest pieniądzem elektronicznym, nie posiada żadnego central
nego organu, ani jakiejkolwiek instytucji sprawującej nad nią nadzór. Kryptowaluta stanowi
prawo majątkowe. Obrót i zyski z obrotu Kryptowalutą podlegają obowiązkowi podatkowe
mu. Strony postanawiają, iż niniejsza umowa dotyczy m.in następujących rodzajów krypto
walut:
Ethereum (zwana także ETH)
EthereumClassic (zwana także ETC)
Zcash (zwana także ZEC)
Bitcoin (zwana także BTC)
Bitcoin Gold (zwana także BTG)
Monero (zwana także XMR)
Dash
Litecoin (zwany także LTC)
c) Opłata hostingowa- zryczałtowane koszty miesięczne eksploatacji jednego SO zawierające opłaty za utrzymanie i serwis SO.

d) Opłata za prowadzenie portfela- opłata należna Usługodawcy z tytułu prowadzenia
portfel
a Kryptowalut.
e) Pożytek - oznacza całość Kryptowaluty wygenerowanej przy wykorzystaniu SO, z uwzględ
nieniem realiów użytkowania (przerwy w dostawach energii elektrycznej, awarie, przestoje
itp.) oraz potencjału SO.
f ) Portfel - element systemu kryptograficznego, na którym zapisane są dane dotyczące ilości j
ednostek Kryptowaluty wytworzonych za pomocą SO Usługobiorcy.
g) Trudność wydobycia- algorytm dopasowujący trudność obliczeń kryptograficznych do
ilości mocy obliczeniowej reprezentowanej przez całą sieć. Przekłada się na ilość generowa
nej Kryptowaluty przez SO i jest zależny od jej mocy obliczeniowej. Rosnąca trudność zmniej
sza ilość generowanej Kryptowaluty.
§ 2.
CEL UMOWY
1. Strony zgodnie oświadczają, że celem zawarcia niniejszej Umowy jest wzajemna współpraca
nakierowana na osiągnięcie zysku przez każdą z nich. Współpraca stron polega na świadczeniu przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługi hostingowej SO oraz prowadzeniu dla Usługobiorcy
portfela jednostek Kryptowaluty.
2. Prowadzenie portfela jednostek Kryptowaluty jest nieodpłatne do czasu uzyskania przez Usługobiorcę zwrotu kosztów zakupionego SO, zaś po osiągnięciu zwrotu - jednostki wydobywanej Kryptowaluty będą dzielone pomiędzy Stronami według zasad określonych w § 7 niniejszej umowy.
Jednostki Kryptowaluty podlegają podziałowi jedynie w przypadku zakupu SO od Usługodawcy.
§ 3.
OŚWIADCZENIA STRON
1. Usługodawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na doradztwie w
zakresie informatyki (62.02.Z PKD).
2. Usługodawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, a nadto potencjał
techniczny oraz zaplecze osobowe niezbędne do należytego wykonania niniejszej Umowy.
3. Usługodawca oświadcza, że posiada obowiązującą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej związanej z prowadzonym przedsiębiorstwem, na sumę ubezpieczenia
w wysokości
nie niższej niż 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych i zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie w tym zakresie przez cały czas trwania niniejszej Umowy.
4. Usługodawca oświadcza, że pomieszczenie, w którym przechowywane będą SO Usługobiorcy jest
ubezpieczone.
5. Usługodawca oświadcza, że nie gwarantuje istnienia stałego popytu na Kryptowaluty, nie ma
wpływu ani kontroli nad zmieniającą się Trudnością wydobycia, jak również nie jest w stanie zagwarantować, że wartość Kryptowalut nie ulegnie zmianie.
6. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności względem regulacji i zmian prawnych
dotyczących wydobycia i obrotu kryptowalut.
7. Usługobiorca oświadcza, że jest świadom powyższych ryzyk gospodarczych i w pełni je akceptuje.
8. Usługobiorca oświadcza, że zrzeka się roszczeń przeciwko Usługodawcy związanych ze zmianami
na rynku Kryptowalut, które spowodują zmniejszenie wartości wytworzonych w ramach współpracy
jednostek Kryptowaluty.

§ 4.
ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Usługodawcę Usługi hostingu SO stanowiącego własność Usługobiorcy w ilości …. sztuk(-i) zgodnych(-ej) z załączoną specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1, oraz prowadzenie portfela kryptowaluty - na okres i na zasadach określonych
niniejszą umową.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do zakupu SO od Usługodawcy i przekazania go Usługodawcy,
bądź Usługobiorca oświadcza, że posiada własny sprzęt komputerowy (SO) i zobowiązuje się do
jego przekazania na rzecz Usługodawcy, celem realizacji postanowień niniejszej umowy- co zostanie
potwierdzone protokołem przekazania stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
3. SO oddane w hosting zostaną zainstalowane w miejscu wskazanym przez Usługodawcę, na co
Usługobiorca wyraża zgodę.
4. Usługodawca oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości, w której zlokalizowane będą
SO. W przypadku utraty tytułu prawnego do miejsca, w którym zainstalowane zostaną SO, zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu pozyskanie nowego miejsca, a następnie do przeniesienia SO tak, aby związane z tym przestoje w świadczeniu usług były jak najkrótsze.
5. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługę hostingu SO z zachowaniem należytej staranności.
6. W razie konieczności wymiany materiałów i urządzeń podlegających zużyciu wynikającej z
normalnej eksploatacji SO, a także w wypadku podjęcia działań zmierzających do zwiększenia
wydajności SO, Usługodawca jest upoważniony bez uprzedniej zgody Usługobiorcy, do dokonywania wszelkich niezbędnych modyfikacji w SO pod warunkiem zachowania jego potencjału technicznego. Wszelkie nakłady Usługodawcy poniesione z tytułu modyfikacji SO, o czym mowa w zdaniu
poprzedzającym- nie podlegają rozliczeniu pomiędzy stronami, a w przypadku rozwiązania Umowy
przypadają na wyłączną własność Usługobiorcy bez obowiązku ponoszenia ekwiwalentu, chyba że
można je łatwo odłączyć i Usługodawca dokona tego przed zwrotem SO.
7. Usługodawca zobowiązany jest do dokonywania na własny koszt drobnych bieżących napraw SO,
a także do zapewnienia stałej obsługi eksploatacyjnej i technicznej SO.
8. Koszty napraw SO, podzespołów nie objętych gwarancją producenta lub rękojmią, a także inne
koszty poza wymienionymi w ustępie 6 i 7- obciążają wyłącznie Usługobiorcę. Usługobiorca wyraża
zgodę na doliczenie kosztów napraw, o których mowa powyżej do bieżącej faktury VAT za usługi
hostingowe.
9. Usługobiorca wyraża zgodę, aby naprawy związane z gwarancją producenta podzespołów lub
rękojmią Usługodawca zapewnił na własny koszt. Koszty napraw SO nie objętych gwarancją lub
rękojmią obciążają Usługodawce w przypadku, gdy SO uległy awarii (zepsuciu lub uszkodzeniu) z
wyłącznej winy Usługodawcy.
10. Usługobiorca udzieli Usługodawcy pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz
we wszystkich sprawach niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej umowy, w tym do wykonywania przez Usługodawcę uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi. Dokument pełnomocnictwa
stanowi załącznik nr.3 tej umowy.
11. Usługodawca zobowiązuje się w do składania Usługobiorcy w formie mailowej miesięcznego
raportu zawierającego informację o ilości wydobytych jednostek Kryptowaluty w terminie do
dnia 10-tego każdego miesiąca. Raport, o którym mowa powyżej będzie stanowił podstawę do
ustalenia wysokości Opłaty za prowadzenie portfela należnej Usługodawcy po uzyskaniu przez
Usługobiorcę zwrotu kosztów zakupu SO.
12. Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego odprowadzania należności publiczno-prawnych
od obrotów i zysków z obrotu Kryptowalutą. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
niezapłacenie albo nieterminowe zapłacenie przez usługobiorcę należności publicznoprawnych, ani
innych opłat, podatków e.t.c., których konieczność poniesienia wynika z obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa.

§ 5.
OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
1. Na podstawie niniejszej Umowy Usługodawca zobowiązuje się do:
a) zapewnienia lokalu (pomieszczenia), w którym warunki środowiska (mikroklimat) umożli
wiąpracę SO, w szczególności poprzez zastosowanie systemów filtracji powietrza nawiewa
nego i wywiewanego oraz wentylacji i/lub klimatyzacji.
b) zapewnienia modelu komunikacji w sieci komputerowej typu Peer-to-Peer, P2P,
c) zapewnienia i zastosowania układu kontroli poprawnej pracy SO, oraz serwisu techniczne
go reagującego na alarmy awarii (usterki) w czasie rzeczywistym tj. 24h/7 dni w czasie całego
trwania Umowy,
d) zapewnienia stałego stabilnego zasilania w energię elektryczną,
e) zapewnienia dostępu do Internetu z szybkim i stabilnym łączem, oraz łączem zapasowym.
f ) zapewnienia ochrony i monitoringu lokalu na zewnątrz i wewnątrz.
§ 6.
OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY
1. Usługobiorca oświadcza i zapewnia, że ma świadomość Trudności Wydobycia oraz zmienności cen
wydobywanych Kryptowalut, które mają wpływ na rezultat gospodarczy (zamierzony zysk).
2. Usługobiorca jest zobowiązany do utworzenia i prowadzenia własnych Portfeli do przechowywania wszystkich wydobywanych Kryptowalut, a nadto do przekazania Usługodawcy wszelkich danych
niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy w formie mailowej na żądanie Usługodawcy.
3. Usługobiorca zobowiązuje się terminowo opłacać doręczone mu przez Usługodawcę faktur VAT.
Faktury VAT będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.
Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą mailową, na wskazany w
umowie adres we-mail.
4. Usługobiorca ma świadomość, że współpraca stron wynikająca z realizacji postanowień niniejszej
umowy jest obarczona ryzykiem gospodarczym, ryzykiem zmian regulacji prawnych, a dokonane
inwestycje mogą nie przynieść zamierzonych zysków.
§ 7.
OPŁATA HOSTINGOWA, OPŁATA ZA PROWADZENIE PORTFELA I ROZLICZENIA FINANSOWE
1. Strony zgodnie ustalają, że Opłata hostingowa należna Usługodawcy z tytułu wykonywania
niniejszej Umowy, zależna będzie od okresu jej trwania i będzie liczona zgodnie z zasadami określonymi w poniższych ustępach. Należności za wszelkie niepełne miesiące będą rozliczane proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu.
2. Opłata hostingowa dla każdego SO wynosi miesięcznie…..…………(………………….) złotych
brutto. Opłata może zostać zmieniona przez Usługodawcę, w przypadku zmiany kosztów eksploatacji SO tj. Wysokość cen energii elektrycznej, podatków lokalnych lub innych danin publicznych, opłat
z tytułu wieczystego użytkowania gruntu e.t.c. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania
usługobiorcy o zmianie wysokości opłaty na wskazany przez Usługobiorcę adres mailowy.
3. Opłata hostingowa płatna będzie na podstawie faktury VAT wystawionej co miesiąc przez Usługodawcę z 7-dniowym terminem płatności. .
Usługa prowadzenie portfela jednostek Kryptowaluty przez Usługodawcę jest nieodpłatna do czasu
uzyskania przez Usługobiorcę zwrotu kosztów zakupionego SO. Opłaty hostingowej nie wlicza się
do wartości SO. Powyższe nie dotyczy hostingowanych SO, które nie zostały zakupione od Usługodawcy.
4. Strony zgodnie ustalają, że Opłata za prowadzenie portfela należna Usługodawcy po osiągnięciu
przez Usługobiorcę zwrotu równowartości zakupionego SO stanowić będzie …….% Pożytków

(wytworzonych jednostek Kryptowaluty) z każdej SO i płatna będzie na podstawie faktury VAT
wystawionej co miesiąc przez Usługodawcę z 7-dniowym terminem płatności.
5. Po uzyskaniu zwrotu równowartości kosztów zakupu SO przez Usługobiorcę, Opłata hostingowa
ulega pomniejszeniu o procent jaki stanowić będzie Opłata za prowadzenie portfela pobierana
przez Usługodawcę po okresie zwrotu równowartości zakupionego SO.
6. Usługodawca przekaże Usługobiorcy miesięczny raport pracy SO zawierający ilość dni pracy
każdego SO, wielkość wygenerowanych Pożytków, oraz wysokość aktualnie obowiązującej Opłaty
hostingowej i Opłaty za prowadzenie portfela kryptowaluty.
7. W przypadku zalegania przez Usługobiorcę z zapłatą wystawionych faktur VAT z tytułu Opłaty
hostingowej lub Opłaty za prowadzenie portfela Usługodawcy przysługuje prawo zatrzymania
całości Pożytku wydobywanego przez SO będący własnością Usługobiorcy do czasu uregulowania
zobowiązania oraz naliczenia ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.
§8
ZAKUP I DOSTAWA SO
1. Zakup SO przez Usługobiorcę nastąpi na podstawie zamówienia złożonego Usługodawcy, na co
Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę pro-forma z wyszczególnieniem mocy obliczeniowej SO.
2. Usługodawca zrealizuje zamówienie w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zaksięgowania
przelewu na rachunku bankowym. Termin realizacji może się wydłużyć w wypadku braku dostępności podzespołów, o czym Usługobiorca zostanie uprzednio poinformowany.
3. Zakupiony SO będzie oznaczony unikalnym nr. seryjnym nadanym przez Usługodawcę. Oznaczenie zostanie przesłane Usługobiorcy drogą mailową na życzenie Usługobiorcy.
§9
INFORMACJE POUFNE
1. Informacjami poufnymi w rozumieniu niniejszej umowy są w szczególności: informacje techniczne, technologiczne, wszelkie dane o planach, projektach, zastosowanych rozwiązaniach technicznych i specyfikacjach, informacje dotyczące oprogramowania, wynalazków lub jakichkolwiek
rozwiązań, które mogą być chronione przez prawo autorskie, patentowe lub inne przepisy dotyczące własności intelektualnej, klientach, informacje dotyczące marketingu lub promocji dowolnego
produktu, wszelkie plany działalności przedsiębiorstw, a także informacje dotyczące handlowych lub
organizacyjnych aspektów działalności.
2. Informacje poufne są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów prawa.
3. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji poufnych
uzyskanych od drugiej Strony w toku negocjacji przed zawarciem Umowy, jak również w okresie
wykonywania Umowy.
4. Informacje poufne nie mogą być przekazywane pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie
trzeciej bez pisemnej zgody drugiej strony. Postanowienia zdania poprzedniego mają zastosowanie
do upublicznienia Informacji poufnych.
5. W ramach przedsiębiorstw Stron dostęp do Informacji poufnych posiadać będą jedynie pracownicy, podwykonawcy i przedstawiciele, których dostęp do Informacji poufnych jest uzasadniony i
konieczny ze względu na ich pozycję lub udział w realizacji Umowy.
6. Strony mogą udostępnić Informacje poufne swoim doradcom prawnym lub ekonomicznym pod
warunkiem pouczenia ich o postanowieniach niniejszego punktu i zobowiązaniu ich do jego przestrzegania, chyba że są oni zobowiązani do zachowania tajemnicy na podstawie przepisów prawa.
7. Ujawnienie, przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek Informacji poufnej innym, niż wskazane
powyżej osoby, wymagać będzie każdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że:
a) są to informacje powszechnie dostępne, a ich upublicznienie nie nastąpiło w
wyniku naruszenia postanowień Umowy;
b) ujawnienia Informacji poufnych domaga się organ władzy publicznej lub inny
podmiot działający na podstawie przepisów prawa.

c) jeżeli podmiot (także niebędący władzą publiczną) uprawniony na podstawie
przepisów prawa żąda ujawnienia Informacji poufnych, Strona zobowiązana jest
niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą Stronę.
8. Postanowienia niniejszego punktu obowiązują także po zakończeniu Umowy.
§ 10.
ZAKOŃCZENIE UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. …… miesięcy od dnia uruchomienia SO (,,Termin
końcowy”). Usługodawca pisemnie w drodze wiadomości email poinformuje Usługobiorcę o terminie uruchomienia SO. Strony nie przewidują możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy poza
przypadkami wymienionymi poniżej.
2. Usługodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość jeżeli:
a) koszty energii elektrycznej zużywanej do eksploatacji SO wzrosną w wyniku zmian cen
rynkowych lub nałożenia danin publicznych, zostaną wprowadzone regulacje prawne ogra
niczające lub wyłączające działalność gospodarczą Usługodawcy, w związku z którą zawiera
na jest niniejsza Umowa,
b) zmian gospodarczych, w szczególności deprecjacji Kryptowalut, czyniących nierentowną
działalność gospodarczą Usługodawcy, w związku z którą zawierana jest niniejsza Umowa.
c) naruszenia przez Usługobiorcę obowiązków dochowania poufności określonych w para
grafie 11.
- w powyższych przypadkach SO pozostają własnością Usługobiorcy.
3. Wypowiedzenie Umowy jest wykonywane poprzez złożenie oświadczenia na piśmie i nadanie
pocztą polską listem poleconym na adres strony. Kopia oświadczenia zostaje nadana na email
strony.
4. Zwrot SO nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych po wygaśnięciu Umowy w siedzibie Usługodawcy lub w miejscu przez niego wskazanym. Usługodawca zobowiązany jest zwrócić Usługobiorcy SO w stanie niezmienionym oraz niepogorszonym z uwzględnieniem stopnia jego zużycia.
Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o dacie i godzinie zwrotu SO telefonicznie lub na adres
poczty elektronicznej. Usługobiorca potwierdzi odbiór SO w terminie do dwóch dni roboczych po
uzyskaniu powiadomienia. W przypadku braku potwierdzenia SO pozostaje u Usługodawcy do
ponownego ustalenia daty zwrotu, który Usługodawca ustali w ciągu kolejnych 7 dni kalendarzowych. W momencie wydania SO Usługodawca odłączy od SO wszystkie akcesoria oraz trwale usunie
oprogramowanie stanowiące własność Intelektualną Usługodawcy.
5. Strony zgodnie postanawiają, że Usługodawca nie jest uprawniony do żądania opłaty hostingowej
od Usługobiorcy za czas przestoju działania SO spowodowany działaniem Siły Wyższej. Usługobiorca
nie jest uprawniony do żądania odszkodowania za brak pracy SO za okres przestoju działania SO
spowodowany działaniem Siły Wyższej.
§ 11.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy w okresie jej obowiązywania w przypadku
niezrealizowania zamówienia przez Usługodawcę w terminie 60 dni od daty zaksięgowania środków
na rachunku bankowym Usługodawcy. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy z tej przyczyny
w terminie 30 dni kalendarzowych.
2. Po rozwiązaniu Umowy Strony zobowiązane są dokonać na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego rozliczeń materiałowych, a także dokonać rozliczenia finansowego z uwzględnieniem niepełnych okresów - na zasadach określonych w postanowieniach o rozliczeniach.

§ 12
KARY UMOWNE
1. Usługobiorca zapłaci Usługodawcy karę umowną w wysokości 5000 złotych (pięć tysięcy złotych
00/100) za każdy SO w przypadku bezzasadnego rozwiązania niniejszej umowy. Usługodawcy
przysługuje prawo do zatrzymania SO do czasu zapłaty kary umownej. Do czasu zapłaty kary umownej Usługodawca ma prawo korzystać z SO.
2. Usługodawca zapłaci Usługobiorcy karę umowną w wysokości 5000 złotych (pięć tysięcy złotych
00/100) za każde SO w przypadku wykorzystywania SO do innych celów, niż wynikających z niniejszej umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
2. Wszelkie zmiany Umowy będą sporządzane na piśmie, pod rygorem nieważności.
3. Wszystkie Załączniki stanowią integralną część Umowy i zostaną sporządzone oraz podpisane
dopiero z podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego SO. Zmiana lub aktualizacja Załączników nie
stanowi zmiany Umowy.
4. W przypadku kolizji postanowień Załączników z postanowieniami Umowy pierwszeństwo mają
postanowienia Umowy.
5. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony w przypadku
zmiany adresu wskazanego w komparycji Umowy.
6. Powiadomienie to zostanie uznane za skuteczne po jego doręczeniu adresatowi. W przypadku
doręczania za pomocą listu poleconego, na adresy podane do korespondencji, drugie nieodebrane
awizo uważa się za skuteczne doręczenie przesyłki.
7. Wszelka komunikacja będzie akceptowana wyłącznie z adresu mailowego podanego w niniejszej
umowie.
8. Strony akceptuję przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę adres
mailowy.
9. Strony zgodnie oświadczają, iż dążyć będą do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów
mogących wyniknąć w związku z wykonaniem postanowień Umowy. W przypadku niemożności
polubownego rozwiązania sporu, właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikłych z Umowy będzie
sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Za USŁUGODAWCĘ

Za USŁUGOBIORCĘ

