Załącznik nr 16d do Części I Ogólnej „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w
zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób
zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci
telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych”.

Oświadczenie Abonenta*
Działając w imieniu …….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….......................................
/nazwa abonenta/

(zwanego dalej „Abonentem”), wyrażam zgodę na udostępnienie przez Orange Polska S.A. z siedzibą w
Warszawie Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnemu, z którym Abonent zamierza zawrzeć umowę o świadczenie
usług telekomunikacyjnych (tzw. Biorca) czyli z:

Telestrada
S.A., z siedzibą w Warszawie 02-284, przy al. Krakowskiej 22A
..................................................................................................
(nazwa i siedziba Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego),

informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną w rozumieniu art. 159 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r.
Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), identyfikujących Abonenta w tym adres
lokalu w którym ma być świadczona usługa telekomunikacyjna oraz ID Łącza (Krajowy Numer Abonencki
lub ID Usługi) .
Zakres przekazywanych i udostępnianych danych obejmuje w szczególności:
•

ID Łącza (Krajowy Numer Abonencki lub ID Usługi)

•

Adres abonenta ( adres instalacyjny )

•

Aktywne usługi na łączu w tym:
- usługa głosowa TP
- usługa szerokopasmowa TP
- usługa głosowa WLR
- usługa szerokopasmowa BSA
- LLU pełne
- LLU współdzielone
- NP
- BSA (Naked)

Czytelny podpis osoby reprezentującej firmę /instytucję :............................................................................
Miejscowość :...............................................................................................
Data złożenia Oświadczenia:...............................................................................
* Oświadczenie jest składane przez Abonenta na potrzeby realizacji procesu „Odpytania o aktywne usługi świadczone
na danym łączu”.
Przedsiębiorca Telekomunikacyjny realizujący uprawnienia Biorcy ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność
brzmienia Oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ze stanem faktycznym oraz za zgodność i czytelność
podpisu Abonenta na Oświadczeniu.
Telestrada S.A., z siedzibą w Warszawie 02-284, al. Krakowska 22A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
pod numerem 0000279791, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, kapitał zakł. 1.367.207,50 PLN.

