Umowa o Cowork AIP
Zawarta dnia ……………………….. w ………………………………., pomiędzy:
fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, reprezentowaną przez pełnomocnika ………………………….,
tel: ……………………………………, e-mail: ………………………………………………….
Zwaną dalej „AIP”
a
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania:

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr PESEL/NIP
Tel kontaktowy

e-mail

Zwanym dalej „Klientem”
I. Informacje Ogólne
1. Strony niniejszym przyjmują do wiadomości, że AIP
jest autorem i organizatorem AIP Cowork (dalej
„Cowork”), w ramach której oferuje możliwość
dostępu do Usług Cowork.
2. Informacje na temat warunków i zasad realizacji
Usług Cowork zostały zawarte w Regulaminie
Cowork stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
3. Na mocy niniejszej umowy AIP przekazuje Klientowi
dostęp do Usług Cowork, na zasadach określonych w
niniejszej Umowie i Regulaminie.
II. Opłaty
4. Z tytułu Umowy o Cowork AIP Klient zobowiązany
jest do ponoszenia stałych opłat miesięcznych w
kwocie 150 zł + VAT, tj 184,50 zł brutto. Wszelkie
płatności na rzecz AIP dokonywane będą w złotych
polskich.
5. Klient zobowiązany jest do wnoszenia opłat z góry za
dany okres rozliczeniowy, bez wezwania nie później
niż do 3 dnia bieżącego okresu rozliczeniowego,
przelewem na rachunek bankowy AIP wskazany na
dokumencie księgowym. Datą dokonania płatności
jest dzień uznania na rachunku bankowym AIP.
6. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc
kalendarzowy.
7. W przypadku braku płatności, AIP jest uprawniona
do powstrzymania się ze świadczeniem usług
Cowork na rzecz Klienta do czasu uregulowania
wszelkich zaległości.
III. Czas trwania umowy
8. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
…………………………………………………

9. Umowa może być rozwiązana bez podania przyczyny
za 2 tygodniowym pisemnym wypowiedzeniem, na
koniec okresu rozliczeniowego.
IV. Postanowienia dodatkowe
10. Klient zobowiązany jest do przestrzegania
obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów
i innych przepisów porządkowych obowiązujących w
miejscach prowadzenia Cowork, zachowania
zgodnego z zasadami współżycia społecznego,
działania w sposób etyczny, z uwzględnieniem
słusznego interesu AIP oraz pozostałych klientów
11. Klient nie jest uprawniony do przenoszenia praw lub
zobowiązań wynikających z Umowy, bez uzyskania
wyraźnej pisemnej zgodny AIP na takie
przeniesienie.
V. Postanowienia końcowe
12. Klient Programu oświadcza, iż podane przez niego
dane, w związku z przystąpieniem do Programu, są
prawdziwe, a w przypadku podania danych
nieprawdziwych zwolni on AIP z odpowiedzialności z
tytułu szkód i ewentualnych roszczeń.
13. W sprawach nieuregulowanych w Umowie
zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu
Cowork AIP, stanowiącego załącznik do Umowy, oraz
przepisy prawa polskiego.
14. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

……………………………………………………….

