
 

 

 

 

 

 

UMOWA  

O ŚWIADCZENIE USŁUG ABONAMENTOWYCH 

 

 zawarta pomiędzy: 

 Usługodawcą LEX-MED SILESIA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Katowicach, ul. Jabłoniowa 41/6, 40-111 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowic, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS 0000411986, REGON 242845483, NIP 6342807186, której kapitał 
zakładowy wynosi 5.100 zł, reprezentowaną przez każdego z członków zarządu samodzielnie, zwaną 
dalej jako „LEX-MED”, 

a 

 ………….……………………………… (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 
i wykonującą zawód medyczny, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą zdolności 
prawnej) zwaną dalej „Klientem”, zamieszkałym / mającym siedzibę w …………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………, 
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym / wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej pod numerem ……………………., reprezentowanym / działającym przez 
……………………………………..……….., posiadającym pocztę elektroniczną o adresie mailowym: 
……………………………………………, oraz numer tel. kom……………..……...…………………. 

 o następującej treści: 

§ 1 

1) Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin Świadczenia Usług 
Abonamentowych LEX-MED przyjęty przez Zarząd Usługodawcy w dniu 01.03.2012 

2) Zawierając przedmiotową umowę Klient akceptuje tym samym Regulamin 
Świadczenia Usług Abonamentowych, o którym mowa powyżej. 

3) Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i Cennikiem usług 
zamieszczonym na stronie LEX-MED. 

 

 



 

 

 § 2 

 Przedmiotem umowy jest świadczenie przez LEX-MED na rzecz Klienta usług 
abonamentowych zgodnie ze specyfikacją zawartą w ustępie 3 Regulaminu Świadczenia Usług 
Abonamentowych, których szczegółowy zakres zawiera „Katalog Usług” dostępny na stronie 
internetowej www.lex-med.pl., jak również usług zdefiniowanych w ustępie 10 pkt 4 Regulaminu 
Świadczenia Usług Abonamentowych. 

§ 3 

 Zgodnie z ustępem 5 pkt 2 Regulaminu Świadczenia Usług Abonamentowych Umowa 
zobowiązuje Klienta do wypełnienia i podpisania pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie 
www.lex-med.pl.  

§ 4 

1) Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

2) Chwilą zawarcia umowy jest jej podpisanie przez członka Zarządu LEX-Med... 

§ 5 

1) Klient uiszcza opłatę abonamentową za dany miesiąc z góry w wysokości określonej 
w „Cenniku Usług” dostępnym na stronie www.lex-med.pl. 

2) LEX-MED wystawia w okresach miesięcznych faktury VAT, które zostają 
niezwłocznie przesłane Klientowi na podany w Umowie adres poczty elektronicznej. 

3) W przypadku braku wpłaty dokonanej w terminie płatności LEX-MED jest 
uprawniony do wstrzymania świadczenia usług na rzecz Klienta. Wstrzymanie 
świadczenia usług nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczenia wymagalnych opłat 
abonamentowych za okres wstrzymania świadczenia usług. 

§ 6 

1) LEX-MED zobowiązuje się utrzymywać gotowość do zapewnienia Klientowi 
możliwości korzystania z usług abonamentowych wymienionych w specyfikacji 
zawartej w ustępie 2 Regulaminu Świadczenia Usług Abonamentowych. 

2) LEX-MED zachowa w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane od Klienta w 
związku z realizacją Umowy. 

§ 7 

1) Strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2) Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3) Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty abonamentowej w okresie 
wypowiedzenia Umowy. 



 

 

§ 8 

1) Umowa może zostać rozwiązana przez LEX-MED w trybie natychmiastowym, bez 
zachowania okresu wypowiedzenia w razie: 

a) rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Umowy lub Regulaminu 
Świadczenia Usług Abonamentowych, 

b) niedokonania przez Klienta płatności abonamentowej za okres co najmniej 3 
(trzech) miesięcy. 

2) W przypadku rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w ustępie 1 nin. § 8 Klient 
obowiązany jest uregulować raty abonamentowe należne do dnia rozwiązania 
Umowy. 

§ 9 

 Strony uznają dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej za wzajemnie 
obowiązujące. 

§ 10 

 Wszelkie kwestie sporne pomiędzy stronami rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo 
dla siedziby LEX-MED. 

§ 11 

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
Stron. 

§ 12 

 Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy wymagają dla ich ważności pisemnej formy aneksu. 

 

§ 13 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm). 

 

 

 

              

……………………………                                                   ………………………………….. 

podpis Klienta                                                    data, miejsce, podpis członka Zarządu LEX-MED 


