UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
INTERNET MOBILNY TELESTRADA
Numer
umowy

Data
zawarcia

Miejsce
zawarcia

Pomiędzy: Telestrada S.A., z siedzibą w Warszawie 02-284, przy Al. Krakowskiej 22A, świadczącą usługę „Internet mobilny Telestrada”, zarejestrowanej 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, a
Abonentem:

DANE ABONENTA:
Imię
i Nazwisko

Pesel

ADRES ZAMELDOWANIA:
Ulica

Nr
domu

Kod

Poczta

Nr
mieszkania

Miejscowość

ADRES KORESPONDENCYJNY (jeśli inny niż zameldowania):
Ulica

Nr
domu

Kod

Poczta

Nr
mieszkania

Miejscowość

DANE KONTAKTOWE:
Nr kontaktowy:

Adres email:

ABONAMENT PODSTAWOWY
(płaty wskazane w Tabeli poniżej zawierają rabat z tytułu udzielenia Bonusu Krajowego, Opłata Standardowa zgodnie z Ofertą Specjalną):
Opcja usługi
INTERNET MOBILNY
(SAM SIM)
INTERNET MOBILNY
Z MODEMEM

Wstaw
„V”

4 GB

Wstaw
„V”

10 GB

Wstaw
„V”

Umowa

1 GB

20 GB

24 m-ce (opłata po 6 miesiącu)
(opłata pierwsze 6 m-cy)

9,90 zł/mies.
4,95 zł/mies.

15,00 zł/mies.
7,50 zł/mies.

24,90 zł/mies.
12,45 zł/mies.

35,90 zł/mies.
17,95 zł/mies.

Czas nieokreślony

9,90 zł/mies.

15,00 zł/mies.

24,90 zł/mies.

35,90 zł/mies.

24 m-ce (opłata po 6 miesiącu)
(opłata pierwsze 6 m-cy)

16,50 zł/mies.
8,25 zł/mies.

21,50 zł/mies.
10,75 zł/mies.

31,50 zł/mies.
15,75 zł/mies.

42,50 zł/mies.
21,25 zł/mies.

Wstaw
„V”

POZOSTAŁE WARUNKI UMOWY:
CZAS TRWANIA UMOWY: 24 MIESIĄCE (Zniżka w opłacie abonamentowej 50% przez 6 m-cy )

CZAS NIEOKREŚLONY

OPŁATA AKTYWACYJNA: 29 zł (jednorazowo - dodane do pierwszej faktury Abonenta)
SPRZĘT: MODEM HUAWEI E3131 Z UMOWĄ NA 24 MIESIĄCE

OPŁATA 1,00 ZŁ/JEDNORAZOWO

1. Operator świadczy usługi na podstawie niniejszej Umowy oraz pozostałych dokumentów stanowiących jej integralną część w postaci:
Oferta Specjalna „Internet mobilny Telestrada” wraz z Regulaminem Sprzedaży i Udostępniania Urządzeń (w przypadku zakupu sprzętu)
Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
1.

Kodeks przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO przez Telestrada S.A.

Tak

Nie

Tak

Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO z dnia 27 kwietnia 2016, na zasadach „Kodeksu przetwarzania danych osobowych
zgodnie z RODO przez Telestrada S.A.”.

Tak

Nie

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Telestrada S.A. mojego adresu e-mail lub numeru telefonu kontaktowego podanych na Umowie w celach obsługowych, w tym aby
otrzymywać na podany w Umowie adres e-mail lub numer telefonu komórkowego wszelkie informacje związane ze świadczoną usługą, np. o zmianach Cennika i Regulaminu usługi, z
której korzystam, o zmianach Umowy dokonanych przez Telestrada S.A. lub tych, których sam dokonałem podczas rozmowy za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), odpowiedzi na złożone przeze mnie reklamacje, o przerwach w świadczeniu usługi lub występujących awariach.

Tak

Nie

Tak

Nie

Oświadczam, że otrzymałem/am i akceptuję treści dokumentów wskazanych w punkcie 1 stanowiących integralną część Umowy oraz, że zakupiona przeze mnie oferta przeznaczona
jest
do
użytku
niekomercyjnego,
zgodnie
z
Regulamine
Oferty
Specjalnej
„Internet
mobilny
Telestrada.

Upoważniam firmę Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-284 przy Al. Krakowskiej 22A, 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.
Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie mi faktur VAT, korygujących faktur VAT, duplikatów tych faktur w formie elektronicznej (e-faktura) na adres email podany w Umowie.
Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem wystawiania i przesyłania e-faktur, dostępnym na stronie www.telestrada.pl oraz oświadczam, że go akceptuję.

Tak

Nie

Tak

Nie

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Telestrada S.A. drogą elektroniczną (m. in. o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach) na
wskazane w Umowie oraz podane w trakcie trwania Umowy numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Oświadczenie jest niezależne od czasu obowiązywania Umowy.
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 „Internet mobilny Telestrada”.
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