UMOWA (WZÓR)

pomiędzy:

Operators Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu

a

…………………………………………………………………..………………

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ………………2017 roku we Wrocławiu pomiędzy:
Operators
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich 19, (50-069), NIP 8992811360; REGON
366670949, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000666250
reprezentowaną przez Operators Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ofiar
Oświęcimskich 19, (50-069), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000576570, NIP 8943066548, reprezentowaną przez
Krzysztofa Urbańskiego – Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Operators” lub „Stroną”
a …………………………………………………………………………..l. ………………….,
adres: …-…. …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Zwanym/ą dalej „Klientem” lub „Stroną”
o następującej treści:
1. Operators potwierdza niniejszym zawarcie w dniu ……………………………….… Umowy o
świadczenie usług doradczych i organizacji usług prawniczych, mocą której Operators
będzie świadczyć na rzecz klienta usługi opisane w Ogólnych Warunkach Umowy.
2. Ogólne Warunki Umowy (dalej OWU) stanowią integralną jej część, są opublikowane na
stronie legaloperator.com oraz załączone do niniejszej Umowy. Każda zmiana OWU
wpływająca na prawa lub obowiązki Klienta będzie notyfikowana z co najmniej
jednomiesięcznym wyprzedzeniem (wypowiedzenie zmieniające). Szczegółowe zasady
zmiany OWU wskazane zostały w ustępie 32. OWU.
3. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może ją rozwiązać za
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
4. Opłata aktywacyjna wynosi zł netto plus należny podatek VAT.
5. Abonament miesięczny wynosi kwotę zł netto plus należny podatek VAT.
6. Opłata dodatkowa należna w przypadku wszczęcia postępowania procesowego
przeciwko Klientowi i wyrażenia życzenia aby Operators zapewniła obronę jego
interesów – wynosi kwotę
netto plus należny podatek VAT.
7. W przypadku wszczęcia postepowania przeciwko Klientowi i wyrażenia życzenia, aby
Operators zapewniła obronę jego interesów, Klient zobowiązuje się ponosić opłaty
notarialne, sądowe, skarbowe i inne podobne opłaty niezbędne do właściwego
świadczenia przez Operators usług w ramach niniejszej umowy. W przypadku
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ponoszenia przez Operators kosztów lub wydatków w imieniu Klienta, będą one
refakturowane w całości w faktycznie poniesionej wysokości.
8. W przypadku przyznania przez Sąd zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na rzecz
Klienta, będą one należne w całości Operators. W takiej sytuacji Klient upoważni
Operators albo adwokata lub radcę prawnego występującego w procesie do odbioru
owych należnych z tytułu zastępstwa procesowego kwot bezpośrednio od
zobowiązanego albo przekaże wypłacone Klientowi kwoty z tego tytułu – na pierwsze
żądanie Operators.
9. Warunkiem podjęcia działań procesowych w imieniu Klienta jest stosowne umocowanie
wskazanego
przez
Operators
adwokata
lub
radcę
prawnego
(pełnomocnictwo/upoważnienie do obrony).
10. Operators zobowiązuje się do realizacji zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie, rzetelnie i z należytą starannością.
11. Operators zobowiązany jest wydać Klienta na jego żądanie wszystkie otrzymane od niego
dokumenty. Operators uprawniony jest do zatrzymania kopii wydanych Klienta
dokumentów.
12. Bez uszczerbku dla zasad obowiązujących adwokatów i radców prawnych w zakresie
tajemnicy zawodowej, Operators zobowiązuje się podjąć działania niezbędne do
zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących spraw Klienta, o których
pracownicy i współpracownicy Operators dowiedzieli się przy okazji albo w związku ze
świadczeniem pomocy prawnej na rzecz Klienta. Poufnością objęte są również
postanowienia niniejszej Umowy.
13. Klient zobowiązany będzie do przekazywania wskazanemu przez Operators adwokatowi
lub radcy prawnemu wszelkich informacji oraz dokumentów potrzebnych do
prawidłowego wykonania usług prawniczych polegających na reprezentowaniu Klienta
w postępowaniach procesowych. Bieg terminów zaczyna się nie wcześniej, niż w dniu
przekazania przez Klienta potrzebnych dokumentów oraz informacji.
14. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu przez Operators dokumentów lub informacji
odpowiednio przez pocztę, telefon, w tym telefon komórkowy, faks oraz pocztę
elektroniczną.
15. Klient nie może wykorzystywać uzyskanych od Operators pism, informacji lub opinii w
sposób niezgodny z celem, w jakim zostały one przekazane Klientowi.
16. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z niniejszą Umową Strony będą starały
się rozstrzygnąć w drodze negocjacji.
17. Jeżeli jednak negocjacje nie dojdą do skutku lub nie dadzą spodziewanego rezultatu,
właściwym do rozpoznania sprawy będzie rzeczowo i miejscowo sąd we Wrocławiu.
18. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej Umowie, zastosowanie znajdują
przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy regulujące umowę zlecenia.

Klient

Operators
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