
 

    __________________________________    __________________________________      ________________________________

Pomiędzy: Telestrada S.A., Warszawa 04-203, ul. Murmańska 25, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod 
numerem 0000279791, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, kapitał zakł. 1.558.870,00 PLN.

a Abonentem:________________________________________________________________________________________________________________

na podstawie okazanego dokumentu:     __________________________________                                ___________________________  ____ 

Niniejsza umowa obejmuje następujące numery telefonów:

   

     NUMER STACJONARNY
 

      NUMER KOMÓRKOWY  1 *       OPCJONALNIE NUMER KOMÓRKOWY 2*
                         (np. żony, dziecka)                                                                                     (np. męża, dziecka)  

* Wpisać numer do przeniesienia od innego operatora lub „NOWY”
 gdy Abonent pragnie otrzymać nowy numer od Telestrady

Adres instalacji telefonu stacjonarnego:________________________________________________________________________________________________

Adres do korespondencji: ______________________________________________________________________________________________________

 1. Na podstawie niniejszej umowy Telestrada S.A. zobowiązuje się do świadczenia na rzecz klienta usług telekomunikacyjnych w zakresie:
 1.1. utrzymania numeru telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego/wych przeniesionego/ych od innego operatora lub przydzielonego Abonentowi przez

Telestradę S.A. 
 1.2. realizacji połączeń telefonicznych krajowych i międzynarodowych oraz innych usług, których szczegółowa lista określona jest w Cenniku
 1.3. natomiast Klient zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za zrealizowane Usługi, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 1.4. Celem uchronienia klienta przed nadmiernymi wydatkami Telestrada S.A. zastrzega możliwość wprowadzenia limitu wysokości rachunku klienta do 50 zł

ponad opłaty stałe abonamentowe i zablokowanie połączeń do czasu uregulowania przez klienta należności za bieżące użycie usług.

 2. Telestrada S.A. umożliwia Abonentowi zmianę rodzaju świadczonych usług, pakietu taryfowego, okresu na jaki  została zawarta umowa za pomocą
środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie zgodnie z art. 56 pkt 6 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Zmiana pozostałych
warunków Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Operator zapewnia m.in. możliwość zmiany:

 a) planu taryfowego na wyższy bez opłat  związanych ze zmianą taryfy, z zachowaniem dotychczasowego terminu obowiązywania umowy
 b) planu taryfowego na niższy z zastrzeżeniem  pobrania  z tego tytułu opłaty  w wysokości  50 zł.  W takim wypadku termin obowiązywania umowy

terminowej biegnie od nowa, począwszy od dnia  zmiany taryfy.

3. Umowa zawarta na czas określony po upływie okresu na jaki została zawarta automatycznie przekształca się w Umowę na czas nieokreślony, chyba, że
Abonent  dostarczy  do  Telestrady  oświadczenie  o  braku  chęci  kontynuowania  współpracy  najpóźniej  ostatniego  dnia  okresu  rozliczeniowego
poprzedzającego okres rozliczeniowy, który kończy bieg Umowy na czas określony.

4. UMOWA ZOSTAJE ZAWARTA NA CZAS      NIEOKREŚLONY                        OKREŚLONY 24 MIESIĘCY

W PRZYPADKU UMÓW NA CZAS OKREŚLONY OPERATOR UDZIELA ABONENTOWI ULGI W OPŁACIE AKTYWACJYJNEJ KLIENTA W SYSTEMIE BILLINGOWYM
OPERATORA  W WYSOKOŚCI 250 PLN. ROZWIĄZANIE UMOWY PRZED TERMINEM NA JAKI ZOSTAŁA ZAWARTA MOŻE SKUTKOWAĆ NALICZENIEM KARY
UMOWNEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYSOKOŚCI UDZIELONEJ ULGI  ORAZ ULG W ABONAMENCIE POMNIEJSZONEJ O PROPORCJONALNĄ JEJ WARTOŚĆ ZA
OKRES OD DNIA ZAWARCIA UMOWY DO DNIA JEJ ROZWIĄZANIA.

5. Wybór dodatkowych pakietów „Dzwoń bez ograniczeń”: 

ze stacjonarnego na stacjonarne (9,99 zł/mc)              z komórki na komórki (29,99 zł/mc) 

6. Operator  świadczy  zamówione  usługi  na  podstawie  niniejszej  Umowy,  Regulaminu  Oferty  Specjalnej,  Regulaminu  Świadczenia  Usług
Telekomunikacyjnych, przy czym  w razie wątpliwości pierwszeństwo mają zapisy Umowy, Regulaminu Oferty Specjalnej i Regulaminu Świadczenia  Usług
Telekomunikacyjnych. W sprawach  dotyczących urządzeń wydanych przez Operatora do świadczenia usługi mają  zastosowanie zapisy Regulaminu
Sprzedaży i Udostępniania Urządzeń.

      _________________________             ___________________________            ______________________     _

IMIĘ I NAZWISKO

DOK. TOŻSAMOŚCI – SERIA I NUMER PESEL

ULICA / NR DOMU/MIESZKANIA/KOD POCZTOWY/MIEJSCOWOŚĆ

ULICA / NR DOMU/MIESZKANIA/KOD POCZTOWY/MIEJSCOWOŚĆ

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
PLAN RODZINNY OPTYMALNY 

NUMER UMOWY DATA ZAWARCIA MIEJSCE ZAWARCIA

POWIAT

KONSULTANT TELEKOMUNIKACYJNY KOD SPRZEDAWCY ABONENT

3 gr/min 3 gr/min

3 gr/min

Jedna opłata za dwa lub trzy telefony i wspólne minuty

NUMER KONTAKTOWY DO KLIENTA



ZAMÓWIENIE APARATU TELEFONICZNEGO
PLAN RODZINNY  OPTYMALNY 

 

W związku z zawarciem Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
Plan Rodzinny Optymalny

Abonent przenoszący numer stacjonarny do Telestrada S.A.  zamawia aparat telefoniczny do użytkowania na czas trwania
umowy, z możliwością wykupu po jej zakończeniu za 1 grosz (zaznaczyć krzyżykiem aparat).

                 Telefon domowy – opłata 1 gr/m-c
                              

          

Abonent  zamawiający  przeniesienie  numeru  komórkowego  lub  nowy numer  komórkowy zamawia  dodatkowo  w  promocji
poniższy aparat telefoniczny:

Telefony komórkowe 

       

             9,99 zł                      19,99 zł             29,99 zł           59,99 zł

Do wyboru telefony komórkowe w promocyjnej cenie. Abonent ma prawo wybrać jeden aparat telefoniczny do usługi komórkowej. Opłata zostanie doliczona do
pierwszej faktury Abonenta.

Operator  zastrzega  sobie  możliwość  udostępnienia  Abonentowi  do  użytkowania  aparatu  telefonicznego  równoważnego  w  przypadku
wyczerpania zapasów magazynowych aparatów wskazanych powyżej, w szczególności o innym kolorze obudowy.

• Oba aparaty posiadają duże, wygodne 
przyciski i wyraźny, podświetlany 
wyświetlacz.

• Dzięki funkcji SOS możliwe 
zaprogramowanie powiadomienia 
najbliższych w razie nagłego wypadku. 

Dodatkowo:

• Wbudowana latarka
• Budzik
• Kalendarz
• Radio FM - bez konieczności podłączania 

zestawu słuchawkowego)
• Ładowanie przez podstawkę.

Maxcom MM705

WHITE Samsung 1230 Maxcom MM460 Maxcom MM820



OŚWIADCZENIA ABONENTA:

Oświadczam, że otrzymałem/am wszystkie dokumenty zaznaczone w punkcie 6, stanowiące integralną część Umowy.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Telestrada S.A. adresu e-mail lub numeru telefonu kontaktowego podanych przez Abonenta w celach obsługowych,  w tym
wysyłaniu  drogą  poczty  elektronicznej  wszelkich  informacji  oraz  powiadamianiu  telefonicznym  o:  zmianach  Cennika  i  Regulaminu  usług  świadczonych  przez
Telestrada, z których korzysta Abonent o zmianach umowy dokonanych przez Abonenta za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (telefonicznie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej) odpowiedzi na złożone reklamacje o przerwach w świadczeniu usługi lub występujących awariach. 

Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie mi faktur VAT, korygujących faktur VAT, duplikatów tych faktur w formie elektronicznej (e-faktura). Jednocześnie
potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem wystawiania i przesyłania e-faktur, dostępnym na stronie www.telestrada.pl i oświadczam, że go akceptuję. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Telestrada S.A. (m.in. o nowych ofertach promocyjnych) na wskazane w Umowie oraz podane w trakcie
trwania Umowy numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania Umowy.

Upoważniam firmę Telestrada S.A.  z  siedzibą w Warszawie,  04-203,  przy ulicy  Murmańskiej  25,  stosownie do przepisów ustawy z dnia  9  kwietnia  2010 r.  o
udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych, do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o
ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby. Upoważnienie obejmuje wielokrotne wystąpienie do  Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej S.A w ciągu 30 dni od dnia jego udzielenia.

Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawie odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz że otrzymałem wzór
oświadczenia o odstąpieniu, znajdujący się na dokumencie Regulaminu Oferty Specjalnej „Plan Rodzinny Optymalny.

           

   _____________________________
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