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REGULAMIN OFERTY: PAKIETY DLA FIRM 

 

1. Przedmiotem oferty jest świadczenie usług wsparcia informatycznego w wybranym pakiecie. 

2. Każdy klient ma prawo do wykupienia dowolnej ilości pakietów w dowolnym wariancie. 

3. Przy długotrwałej współpracy możliwe są rabaty na świadczone usługi określane indywidualnie. 

4. Firma Soft-PC gwarantuję należyte wykonywanie usług przez cały okres trwania umowy. 

5. Usługi realizowane są w siedzibie firmy Soft-PC w standardowych godzinach pracy serwisu lub 

na miejscu u klienta oraz zdalnie w standardowych godzinach pracy klienta. 

6. Realizacja usług w innych godzinach traktowana jest, jako usługa dodatkowa i jest rozliczana na 

podstawie indywidualnej wyceny. 

7. Bez względu na wybrany pakiet koszt naprawy nie uwzględnia części zamiennych. Klient może 

dostarczyć je we własnym zakresie lub zamówić w Soft-PC. 

8. Bez względu na wybrany pakiet czyszczenie urządzeń po zalaniu traktowane jest, jako osobna 

usługa podlegająca osobnej wycenie. 

9. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z opcja trzymiesięcznego wypowiedzenia. 

10. Opłata za świadczenie usług w wybranych pakietach wnoszona jest z góry na początku okresu 

rozliczeniowego na podstawie faktury wystawionej przez Soft-PC. Opłata za usługi dodatkowe 

zostanie naliczona do rachunku na kolejny okres rozliczeniowy. 

11. Podane ceny są cenami netto i należy do nich naliczyć podatek VAT (23%) 

 

Soft-PC Mikołajewski Tomasz 

ul. 3 Maja 1/1 

62-700 Turek 

http://www.soft-pc.pl 

tel. +48 668-448-388 

 

Konto bankowe: PL 15 1140 2004 0000 3302 6898 4535 

 

 

 

 

                      

 

 

http://www.soft-pc.pl/
mailto:sklep@soft-pc.pl
http://www.soft-pc.pl/


Soft-PC Mikołajewski Tomasz  

ul. 3 Maja 1/1, 62-700 Turek, tel. +48 668-448-388 

www.soft-pc.pl, sklep@soft-pc.pl  

 

Soft-PC - Kompleksowe usługi informatyczne 

 

Umowa świadczenia usług informatycznych nr: …………………………………………… 

z dnia: …………………………………………………… 

Zawarta pomiędzy: 

Soft-PC Mikołajewski Tomasz 

ul. 3 Maja 1/1 

62-700 Turek 

(zwanym dalej Soft-PC) 

a klientem: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
(zwanym dalej zamawiającym) 

 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przez Soft-PC w pakietach: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

za łączna kwotę: ……………………………, począwszy od dnia: ………………………………… 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. Szczegółowe warunki świadczenia usług zawarte są w regulaminie, 

który jest integralna częścią umowy. 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu z serwisem: …………………………………………………… 

Nr telefonu: ………………………………, e-mail: ……………………………………………… 

Miejsce świadczenia usług: ………………………………………………………………………… 

Standardowe godziny pracy klienta: ……………………………………………………………… 

 

……………………………………                         …………………………………… 

        pieczęć i podpis Soft-PC                                                           pieczęć i podpis klienta 
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