UMOWA USŁUGI WIRTUALNEGO BIURA
Zawarta w Rybniku, dnia …. r. pomiędzy:
Omnitech sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, przy ul. Gajowej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000203473, kapitał zakładowy: 4.112.000 zł PLN, NIP: 6771616972 , REGON: 351147168, reprezentowaną
przez Andrzeja Kłosoka - Prezesa Zarządu,
Zwana dalej: Omnitech, a
Nazwa:

Reprezentant:
NIP
KRS/CEIDG
Numer telefonu:
Adres mailowy:

Zwanym dalej Klientem,
adres kontaktowy Klienta:
Adres korespondencyjny:

1.
2.
3.
4.

1.
2.

§1
Omnitech oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. 3 Maja 30a.
Klient zleca, a Omnitech przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą Wirtualne Biuro (WB).
Przedmiotem niniejszej umowy jest korzystanie z wybranego Pakietu usług Omnitech, wyłączenie w
celu i na warunkach określonych w niniejszej umowie i Regulaminie Usług Wirtualnego Biura.
Klient nie może przenieść praw wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot.
§2
W ramach usługi WB, Omnitech zobowiązuje się do wykonania czynności opisanych w Regulaminie
Usług Wirtualnego Biura i Cenniku Usług Wirtualnego Biura.
Klient wybiera następujący Pakiet Usług:
PAKIET
MINI

3.
4.

2.
3.
4.

MAXI

Klient upoważnia/ nie upoważnia Omnitech do otwierania korespondencji przychodzącej do Klienta.
Umowa zostaje zawarta na czas:
Określony od dnia
Do dnia

1.

MIDI

Nieokreślony od dnia

§3
Z tytułu wykonania zleconych czynności określonych w §2 Umowy przez czas trwania umowy
Omnitech otrzyma miesięczne wynagrodzenie netto zgodnie z wybranym Pakietem.
Płatność będzie realizowana na rachunek bankowy Omnitech 24 8454 1053 2001 0058 6823 0001.
Klient akceptuje faktury wystawiane i przesyłane przez Omnitech w formie elektronicznej.
E-faktury, korekty e-faktur oraz duplikaty e-faktur będą wystawiane i przesyłane pocztą elektroniczną
(e-mail) w formacie PDF z adresu: recepcja@k1-rybnik.pl
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5.
6.
7.

1.
2.
3.

1.

2.

Klient oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest: …………..
Omnitech przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie transakcjach handlowych w
spełnieniu świadczenia przez Klienta.
Omnitech przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient
zalegać będzie z opłatą oraz w przypadkach wykorzystywania udostępnionego adresu w sposób
sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami, treścią niniejszej Umowy oraz Regulaminem.
§4
Omnitech zobowiązuje się dochować należytej staranności przy wykonaniu przedmiotu niniejszej
Umowy.
Klient zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i niniejszej Umowy.
Wypowiedzenie Umowy może nastąpić zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
§5
Strony niniejszej Umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu
do zachowania poufności, co do informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem
niniejszej Umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych,
handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej strony, niezależnie od formy
przekazania tych in formacji i ich źródła.
Integralną częścią Umowy są Regulamin i Cennik, które stanowią załącznik do niniejszej Umowy.
Omnitech

Klient
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