Rzeszów, ……………………………….
(data)

Umowa nr …………………
[Login w Postivo.pl: …………….]

zawarta w dniu …………………….............., pomiędzy:
POSTIVO.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Litewska
4B/16, 35-302 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000655956, NIP:
5170358312, REGON: 180793541, reprezentowaną przez komplementariusza POSTIVO.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
adres: ul. Litewska 4B/16, 35-302 Rzeszów, w imieniu której działa Tomasz Konopka – Członek Zarządu, zwana dalej
Operatorem,
oraz
(wersja dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą):
……………………………… prowadzący/prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ………………………………… z siedzibą w
…………………………………………………………., adres: ul. ……………………………………………………………… (kod: ………..), wpisanym/-ną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, legitymująca się numerem NIP …………………, oraz REGON
………………………… - zwany/-na dalej Użytkownikiem.
(wersja dla spółki cywilnej):
……………………………… prowadzący/prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ………………………………… z siedzibą w
…………………………………………………………., adres: ul. ……………………………………………………………… (kod: ………..), legitymująca się
numerem NIP …………………, oraz REGON …………………………
oraz
……………………………… prowadzący/prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ………………………………… z siedzibą w
…………………………………………………………., adres: ul. ……………………………………………………………… (kod: ………..), legitymująca się
numerem NIP …………………, oraz REGON …………………………
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………………………… z siedzibą w
………………………………, adres: ul. ……………………………………………………………… (kod: ………..), NIP:………………………………, REGON:
……………………………… reprezentowaną przez ………………………………, zwana dalej Użytkownikiem
(wersja dla spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej):
spółką pod firmą ……………………………… z siedzibą w ……………………………… adres: ul. ……………………………… (kod ………..), NIP
…………………, REGON …………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………… Wydział ……. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS …………………, reprezentowaną przez ………………… - …………………, zwana dalej Użytkownikiem
(wersja dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością):

spółką pod firmą ……………………………… z siedzibą w ……………………………… adres: ul. ……………………………… (kod ………..), NIP
…………………, REGON …………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………… Wydział ……. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS …………………, kapitał zakładowy ………………… zł reprezentowaną przez: ………………… - …………………, zwana
dalej Użytkownikiem
(wersja dla spółki komandytowo-akcyjnej i akcyjnej):
spółką pod firmą ……………………………… z siedzibą w ……………………………… adres: ul. ……………………………… (kod ………..), NIP
…………………, REGON …………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………… Wydział ……. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS …………………, kapitał zakładowy ………………… zł, wpłacony w kwocie ………………… zł reprezentowaną przez:
………………… - …………………, zwana dalej Użytkownikiem

§. 1.
1.

Przedmiotem niniejszej umowy Strony jest modyfikacja Regulaminu korzystania z serwisu internetowego Postivo.pl (dalej
jako: Regulamin) oraz zawartej na jego podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej jako: Umowa o
świadczenie usług) w zakresie sposobu dokonywania płatności za usługi określone świadczone przez Usługodawcę.

2.

Stosownie do §5 ust. 9 Użytkownik oświadcza, iż będzie dokonywał płatności na rzecz Usługodawcy na zasadzie POST-PAID.

3.

W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu oraz Umowy o
świadczenie usług zawartej na podstawie Regulaminu.

§. 2.
1.

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

2.

Z końcem każdego okresu rozliczeniowego Operator wystawi fakturę VAT, obejmującą opłaty za wszystkie usługi, z których
Użytkownik skorzystał w danym okresie rozliczeniowym, stanowiące wynagrodzenie Operatora.

3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy podlega zapłacie z dołu, przy czym jego kwota minimalna,
należna również w braku korzystania z jakichkolwiek usług w danym miesiącu, wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) + VAT.

4.

Termin płatności faktury VAT Strony ustalają na ……………………. dni od dnia jej wystawienia.

5.

Sposób zapłaty określa § 8. ust. 4. Regulaminu.

1.

Od dnia zawarcia niniejszej umowy Użytkownik nie musi utrzymywać dodatniego salda na Koncie Użytkownika w celu

§. 3.
korzystania z usług. Użytkownik może w każdym okresie rozliczeniowym korzystać z usług do wysokości kwoty
………………………………………….. zł.
2.

Po przekroczeniu kwoty wymienionej w ust. 1. Operator zawiesza możliwość korzystania z usług do czasu zapłaty przez
Użytkownika kwoty ………………………………… zł. W przypadku braku wpłaty przed końcem okresu rozliczeniowego Operator
wystawi fakturę VAT na zasadach określonych w §. 2 ust. 2 na kwotę, o której mowa ust. 1.

3.

Wpłaty należy dokonać zgodnie w sposób określony w §. 8 ust. 4 Regulaminu.

4.

Operator przywraca możliwość korzystania z usług w terminie …. dni od daty zaksięgowania na rachunku bankowym wpłaty
kwoty, o której mowa w ust. 3. lub w terminie …… dni od otrzymania dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.

§. 4.
1.

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Operator wezwie Użytkownika do uiszczenia zapłaty w nieprzekraczalnym
terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania.

2.

W przypadku braku zapłaty w terminie, o którym mowa w ust. 1 Operator wystąpi na drogę sądową.

§. 5.
1.

Operator dokona zmian ustawień Konta Użytkownika o loginie ………………………………… umożliwiających korzystanie z usług na
podstawie postanowień niniejszej umowy w terminie …. dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(podpis Operatora)

(podpis Użytkownika)

