Umowa o świadczenie usług

PRZEDSTAWICIEL:
● Typ klienta zawierającego umowę
Biznesowy

Zawarta w dniu:

-

-

NOVA TELECOM Sp z o.o.,ul. Jerzmanowska 17/16, 54-530 Wrocław
infolinia : 801 911 900, 071 71 60 500, fax 0 71 716 05 51.

pomiędzy:

a
Nazwa
Abonenta:

Imię i nazwisko
osoby
upoważnionej:

PESEL / NIP

Nr dowodu
tożsamości

REGON

EDG / KRS

● Adres Siedziby / Zameldowania

● Adres Korespondencyjny
(wypełnić jeżeli inny niż zameldowania)

Ulica

Ulica

Numer domu:

Numer lokalu:

Numer domu:

Kod pocztowy:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Miejscowość:

Numer lokalu:
-

● Dane osoby kontaktowej
Imię
i nazwisko:

Telefon kontaktowy

Faks

Adres e-mail

● Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych w książce telefonicznej NOVA TELECOM w ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych
prowadzonej przez TP S.A.

TAK

NIE

● W ramach niniejszej Umowy obowiązywać będzie Cennik (należy wpisać nazwę cennika / taryfy):

Umowa na czas nieokreślony

Umowa na 12 miesięcy

Umowa na 24 miesiące

Umowa na 36 miesięcy

● Po zakończeniu Umowy zawartej na czas określony Umowa automatycznie zostaje przedłużona na czas nieokreślony zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
● Rodzaj świadczonej usługi:

Abonament Telefoniczny (WLR)

preselekcja

programowanie centrali

VOIP

● Abonent zawiera Umowę na następujących numerach telefonów:

Abonent oświadcza niniejszym, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą i jest uprawniony do korzystania z linii telefonicznych o numerach wskazanych w niniejszej Umowie. Abonent jest
zobowiązany do korzystania z usług tylko i wyłącznie przez użycie dopuszczonego do obrotu i posiadającego wymagany certyfikat zgodności, deklaracje zgodności oraz świadectwo homologacji sprzętu.
Abonent wyraża zgodę na przeniesienie przez NOVA TELECOM praw i obowiązków z tytułu niniejszej Umowy na inny podmiot.
Integralną częścią Umowy jest Regulamin wykonywania usługi Abonament Telefoniczny WLR przez NOVA TELECOM dla Abonentów załączony do niniejszej Umowy, Cennik oraz Regulamin promocji (w
przypadku gdy Umowa zawierana jest w ramach Promocji). Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem usług, postanowieniami i warunkami niniejszej Umowy oraz, że otrzymałem powyższe dokumenty,
dokładnie zapoznałem się z nimi i akceptuję ich treść. NOVA TELECOM zobowiązuje się do udostępniania usługi o jakości nie gorszej niż jakość usługi świadczonej przez Operatora telekomunikacyjnego.
Oświadczam, że znam ograniczenia techniczne i organizacyjne związane ze świadczoną usługą i akceptuję poziom jakości udostępnianej mi usługi. Umowa zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach i
obowiązuje od dnia jej podpisania przez należycie umocowanych przedstawicieli Stron. Upoważniam NOVA TELECOM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Zgodnie z art.56 ust.5 Prawa
Telekomunikacyjnego zapisy tj. ● Zakres świadczonych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze wskazaniem elementów skłądajacych się na opłatę abonamentową ● dane dotyczące jakości
usług ● zakres obsługi serwisowej ● sposób i termin rozwiązania umowy ● zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i
terminy jego wypłaty ● zasady, tryb i termin składania oraz rozpatrywania reklamacji ● informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów ● sposobach uzyskiwania informacji o aktualnym cenniku
usług oraz kosztach usług serwisowych zostały opisane w Regulaminie wykonywania usługi Abonament Telefoniczny WLR przez NOVA TELECOM Termin rozpoczęcia świadczenia usług oraz Minimalny
Okres Świadczenia Usług rozpoczyna się od dnia rozwiązania Umowy z poprzednim operatorem. Zmiana pakietu taryfowego (Cennika) oraz zamawianie usług dodatkowych następuje na pisemny wniosek
Abonenta złożony w Biurze Obsługi Klienta lub na wniosek Abonenta złożony telefonicznie w Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta. Wniosek Abonenta jest podstawą do zawarcia aneksu do Umowy w
formie pisemnej lub formie oświadczeń złożonych przez Abonenta i przedstawiciela NOVA TELECOM złożonych za pomocą środków zdalnego porozumiewania się w trybie opisanym w Regulaminie.
Składanie zamówień na dodatkowe opcje usługi oraz zmiana umowy odbywa się na piśmie w Biurach Obsługi Klienta lub za pomocą Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta. Okres rozliczeniowy dla
niniejszej umowy jest miesiącem kalendarzowym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NOVA TELECOM moich danych osobowych oraz udostępnianie ich innym podmiotom, w szczególności e-Telko sp z o.o. oraz Telekomunikacja
Polska S.A., w celach związanych z realizacją postanowień Umowy, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w niniejszej Umowie.

Czytelny podpis
Abonenta

Pieczęć firmowa
Abonenta

Czytelny podpis
Przedstawiciela
NOVA TELECOM

Miejscowość:
Data:

-

-

NOVA TELECOM Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 17/16, 54-530 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.
Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000348766, o kapitale akcyjnym 30 000 zł, opłaconym w całości, infolinia 801 911 900, 071 71 60 500, www.novatelecom.pl

