
ID:  
UMOWA NR............/2008 

O UDOSTĘPNIENIE USŁUGI SMS-API.pl Inteliso  
 

zawarta w dniu .................2008 roku w ………………………………… pomiędzy: 
INTELISO Grzegorz Mirż z siedzibą w Warszawie, al. K.E.N. 46/U4, wpisaną do ewidencji 
działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 434325, REGON 
140678831, NIP 771-226-23-55, reprezentowaną przez: 
.............................................................................................................. 
zwaną w dalszej treści umowy „INTELISO” lub „Operatorem” 
a 
.......................................................... 
z siedzibą w: .................................................................................. 
działającą(cym) na podstawie wpisu do …………………………………................................... 
prowadzonej przez: ................................................................................................................. 
działającą (cym) na podstawie wpisu do rejestru 
………………………………………………………………………………………………………… 
(oznaczenie sądu rejestrowego, Nr KRS itp.): ............................., o kapitale zakładowym ………….. 
REGON nr ………………….......................... NIP nr .................................., 
reprezentowaną przez: 
 
 
1............................................. 
 
 
2.............................................. 
 
Adres do korespondencji: 
.................................................................................................................................................... 
Telefon kontaktowy:............................................................................................... 
stroną zwaną dalej „Abonentem SMS-API.pl” lub „Abonentem”, o następującej treści: 
 

§1 
INTELISO zobowiązuje się do: 
 
1.zapewnienia dostępu do usługi SMS-API.pl na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz 
Regulaminie Świadczenia Usługi, doręczonym Abonentowi wraz z zawarciem niniejszej umowy oraz 
dostępnym na stronie www.sms-api.pl zwanym dalej Regulaminem, a w szczególności do: 

a.terminacji ruchu sms do operatorów mobilnych 
 
2.udostępnić Abonentowi na okres obowiązywania niniejszej umowy: 
 

a) dostęp do bramki sms-api.pl poprzez webservice https://inteliso.pl/smsservice.php 
 

b) udostępnić aplikację do importu z pliku CSV celem masowej wysyłki sms przez system sms-
api.pl 

 
3.aktywacji usługi SMS-API.pl w terminie do 5 dni od daty otrzymania przez INTELISO podpisanej 
przez Abonenta umowy i kompletu dokumentów. 
 
4.przesyłania Abonentowi faktury VAT za usługi telekomunikacyjne w wersji elektronicznej oraz na 
żądanie w wersji tradycyjnej na wskazany w umowie adres. Strony zgodnie ustalają, że faktury uważa 
się za doręczone Abonentowi, jeżeli zostały wysłane na adres do korespondencji, podany we 
wstępnej części niniejszej umowy  

 
§2 

 
1.Umowa została zawarta na czas ……………./nieoznaczony* z opłatą instalacyjną określoną w 
kwocie ……………… 
 



2.Strony zgodnie postanawiają, iż w ramach usługi SMS-API.pl udostępni Abonentowi:  
 

a) …………………………………………………………………………………………... 
b) …………………………………………………………………………………………... 
c) ……………. ……………………………………………………………………………. 
d) …….……………………………………………………………………………….......... 

 
3.Urządzenia dostarczone przez Operatora stanowią jego własność nawet jeśli są trwale związane z 
innymi elementami infrastruktury/budynków Abonenta. 
 

§ 3 
 
1. Abonent zobowiązuje się do uiszczania opłat za świadczoną przez INTELISO usługę SMS-API.pl 
wg cen z załącznika do regulaminu w terminie 14 dni od daty wystawienia przez INTELISO faktury, na 
konto wskazane na fakturze. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat, o których mowa powyżej, operator 
jest uprawniony do naliczania i obciążania Abonenta odsetkami umownymi, których wysokość Strony 
ustalają na poziomie dwukrotności odsetek ustawowych. Stawiki wymienione w załączniku zależą od 
kursu Euro i mogą ulec zmianie zgodnie z wahaniami kursu Euro do złotówki. O zmianie cennika 
operator poinformuje przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej sms-api.pl 
Strony ustalają miesięczny limit usług na kwotę ……………….zł. Istnieje możliwość zwiększenia 
miesięcznego limitu poprzez ustanowienie zabezpieczenie w 
formie…………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. W przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony w opcji, określonej w § 2 pkt 1 (w tym bez 
urządzenia) Abonent zobowiązuje się, przez cały okres obowiązywania umowy w tej opcji, do 
generowania ruchu o wartości nie mniejszej aniżeli 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) netto miesięcznie. W 
razie generowania przez Abonenta miesięcznego ruchu o wartości mniejszej aniżeli wskazana w 
zdaniu poprzednim, przez co najmniej dwa kolejne okresy rozliczeniowe, operator jest uprawniony 
począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po tymże drugim okresie rozliczeniowym do 
zmiany systemu rozliczania płatności Abonenta, polegającej na rozliczaniu Abonenta w systemie 
prepaid.  
 
3. W przypadku zawarcia umowy na czas oznaczony w opcji, wskazanej w § 2 pkt 1, Abonent 
zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy w tejże opcji do generowania ruchu o 
wartości co najmniej …………….. W razie generowania przez Abonenta miesięcznego ruchu o 
wartości mniejszej aniżeli wskazana w zdaniu poprzednim, operator jest uprawniony do 
comiesięcznego obciążania Abonenta, do upływu okresu, na jaki zawarto umowę, abonamentem w 
wysokości………………... W razie przedłużenia umowy na czas nieoznaczony postanowienie ust. 2 
stosuje się odpowiednio. 
 
4. W przypadku utraty urządzeń dostarczonych przez operatora bądź jej celowego uszkodzenia (w 
tym przeprogramowania lub zerwania plomby) przez Abonenta lub osobę/y, za które ponosi on 
odpowiedzialność, Abonent zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości równowartości 
nowego urządzenia (w dniu podpisania umowy). 
 
5. W celu właściwego wykonania Umowy Abonent zobowiązuje się zapewnić Operatorowi dostęp do 
urządzeń w każdym momencie i na każde jego żądanie, za uprzednim uzgodnieniem terminu. 
 
 

§ 4 
Na podstawie niniejszej Umowy, Abonent zobowiązuje się uiszczać na rzecz INTELISO opłaty w 
wysokości uzależnionej od wybranej i określonej w § 2 opcji umownej: 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
§ 5 

 



 
1.W razie zawarcia umowy na czas oznaczony, z chwilą upływu okresu, na jaki została zawarta, ulega 
ona automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba, że Abonent złoży INTELISO przed 
upływem okresu obowiązywania umowy, pisemne oświadczenie o braku woli przedłużania umowy. 
 
 
2.Strony zgodnie postanawiają, że umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca 
kalendarzowego, przypadającego po miesiącu, w którym drugiej stronie doręczono wypowiedzenie. 
Oświadczenie o wypowiedzeniu niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. W razie rozwiązania przez Abonenta lub rozwiązania przez INTELISO z winy Abonenta 
niniejszej umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Abonent zobowiązuje się zapłacić 
na rzecz INTELISO opłatę w wysokości równej wartości abonamentów pozostałych do końca trwania 
czasu umowy. 
 
 
3.Umowa może być rozwiązana przez INTELISO bez zachowania okresu wypowiedzenia w 
przypadku: 

a) nieuregulowania przez Abonenta opłaty z tytułu świadczenia przez INTELISO usługi SMS-
API.pl, mimo upływu 14 (czternastu) dni od dnia wymagalności danej opłaty, 

b) naruszania postanowień umowy lub Regulaminu przez Abonenta. 
c) naruszenia przez Abonenta treści §2 i §3: skorzystanie przez INTELISO z uprawnienia do 

rozwiązania niniejszej Umowy, nie zwalnia Abonenta z obowiązku zaspokojenia roszczeń 
INTELISO, o których mowa w §2 i §3 

 
4.Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§6 
 
1. Strony przyjmują zasadę współdziałania w zakresie realizacji zadań na wzajemnie uzgodnionych 
warunkach. 
 
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, ekonomicznych, 
finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej strony uzyskanych w 
trakcie współpracy, niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła. Obowiązek, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje także pracowników i podwykonawców Stron. 
 
3. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zbywanie albo oferowanie zbycia 
tajemnicy przedsiębiorstwa strony jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą drugiej strony pod 
rygorem nieważności wyrażoną w formie pisemnej. 
 

§7 
 
1.Abonent oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z treścią Regulaminu i nie 
wnosi do niego uwag i zastrzeżeń, a także zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszej 
umowy oraz postanowień Regulaminu, w tym terminowo uiszczać opłaty za świadczone na podstawie 
niniejszej Umowy przez Operatora usługi. 
 
2.Wszystkie postanowienia niniejszej umowy zostały z Abonentem wyjaśnione i indywidualnie 
uzgodnione.  
 

§ 8 
1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez INTELISO niniejszej umowy Abonent jest 
uprawniony do składania reklamacji. 
 
2.Reklamacje składa się w formie elektronicznej na stronie www.inteliso.pl lub bezpośrednio do 
Biura Obsługi Klienta INTELISO.  
 
3.Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty jej złożenia. 
 



§9 
 
1.Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego 
właściwego dla INTELISO . 
 
2.Postanowienia niniejszej Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. 
 
3.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu.  
 

§10 
 

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     w imieniu operatora              w imieniu abonenta 
 
 
..................................................      …………………………………. 
 (data i podpis)        (data i podpis) 


