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Umowa przejęcia praw i obowiązków wynikających
z umowy …………….

zawarta w Krakowie, w dniu ……………………. r., pomiędzy:
S-NET spółką z ograniczoną odpowiedzialności, z siedzibą w Krakowie (30-133), przy ulicy Juliusza Lea
114, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000339576, NIP: 6772334247, REGON: 12105155800000, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Niko
Bałazy,
zwaną dalej: Operatorem
a
………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną danej: Cedentem
a
……………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej: Cesjonariuszem
zwanych dalej odpowiednio, samodzielnie: Stroną, i łącznie: Stronami.

Zważywszy, że:
1. Cedent
zawarł
w
dniu
………………
roku
z
Operatorem
umowę
……………………………………………………………………………………..(zwaną dalej: Umową),
2. Strony wyrażają wolę przeniesienia na Cesjonariusza praw i obowiązków wynikających z Umowy,
a Cesjonariusz gotów jest wstąpić w prawa i obowiązki Cedenta wynikające z Umowy, na co
wszystkie strony wyrażają zgodę.

Strony zawarły niniejszą umowę przejęcia praw i obowiązków (zwaną dalej: Porozumieniem) o
następującej treści:
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§1
1. Cedent przenosi na rzecz Cesjonariusza wszelkie zobowiązania i prawa wynikające i/lub związane
z zawarciem i wykonywaniem Umowy (oraz jej załącznikami).
2. Cesjonariusz przejmuje od Cedenta wszelkie prawa i zobowiązania wynikające i/lub związane z
zawarciem i wykonywaniem Umowy (oraz z jej załącznikami).
3. Operator oświadcza, iż wyraża zgodę na przeniesienie praw oraz przejęcie zobowiązań, o których
mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
4. Wszystkie Strony zgodnie potwierdzają, że na mocy niniejszego Porozumienia Cesjonariusz
wstępuje w całość praw i obowiązków Cedenta wskazanych w Umowie.
§2
Cesjonariusz oświadcza, iż:
1) jego stan majątkowy pozwala mu na należyte wykonywanie zobowiązań i korzystanie z praw
nabytych przez niego na podstawie niniejszego Porozumienia;
§3
1. Jeżeli postanowienia niniejszego Porozumienia są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub
Porozumienie zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych
postanowień Porozumienia. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako
wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to
prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły
albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że jeżeli całość
Porozumienia bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia nastąpią w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Porozumienia będzie
odpowiedni rzeczowo sąd powszechny w Krakowie.
4. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia.
5. Niniejsze Porozumienie sporządzone zostało w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej z jego Stron.
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