DEKLARACJA ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE
USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI 5G.pl
PROMOCJA START LTE OBOWIĄZUJĄCA OD 01.05.2016 DO 30.11.2018
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY NR ……………………….
Wzór obowiązujący od dnia 01.05.2018

Złożona w dniu ………………………………... dla:
TERRA TELEKOM SP. Z O.O.,
z siedzibą ul. Poznańska 20C, 65-138 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000588820, NIP: 9731024787, REGON: 363112551, RPT: 7 311, tel.: 68 506 51 50,
fax: 68 414 31 00, www.5g.pl, www.terratelekom.pl, e-mail: bok@5g.pl.
przez
Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………
Reprezentowana przez: …………………………………………………………… PESEL: …………………………………
Adres siedziby: ……………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce świadczenia usługi: ……………………………………………………………………………………………………..
KRS/CEiDG: ………………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………...
REGON: …………………………………………………………………………………………………………………………...
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………
W zakresie:
1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z 30 dniowym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
2. Abonenta obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy, który rozpoczyna się pierwszego dnia każdego miesiąca, a kończy ostatniego dnia każdego
miesiąca świadczenia usługi.
3. Taryfa i jej cena
Deklaracja
opcji

Nazwa

Download [Kbit/s]

Upload [Kbit/s]

Cena brutto

VAT

Kwota ulgi brutto

INTERNET HOME 5
LTE

do 5120

do 512

35.00 zł

23 %

350.00 zł

INTERNET HOME
BASIC 10 LTE

do 10240

do 1024

45.00 zł

23 %

450.00 zł

INTERNET HOME
PREMIUM 20 LTE

do 20480

do 2048

55.00 zł

23 %

550.00 zł

1.23 zł

23 %

248.77 zł

Instalacja + router

.............................................

.............................................

data i czytelny podpis Abonenta

data i czytelny podpis przedstawiciela Dostawcy usług

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TERRA TELEKOM SP. Z O. O. na potrzeby zawarcia Umowy o Świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych i jej realizacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.).
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych osobowych jest TERRA TELEKOM SP. Z O. O., ul. Poznańska 20C, 65-138 Zielona Góra.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości wglądu do moich danych osobowych udostępnionych Dostawcy usług oraz o możliwości ich
uzupełnienia i poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
TAK NIE

Oświadczam, że spełniam warunki przystąpienia do Umowy i wyrażam na nie zgodę dla Promocji START LTE w szczególności:
a) w dniu przystąpienia do promocji nie posiadam zaległości płatniczych wobec Dostawcy usług;
b) wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych i komunikatów dotyczących usług, których dotyczy Umowa, drogą elektroniczną, na adres
poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem E-BOK;
c) wyrażam zgodę na dostarczanie każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie Świadczenia Usług w sieci
5G.pl, a także na informowanie o każdej proponowanej zmianie w Cenniku, jak również o treści każdej proponowanej zmiany warunków umowy
zawartej bez jednoczesnej obecności obu stron oraz na dostarczanie informacji związanych z wykonaniem Umowy drogą elektroniczną na
wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem E-BOK, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują
zawiadomienia poprzez publiczne ogłoszenie.
TAK NIE
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z zakresem Usług, postanowieniami i warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, a także że
otrzymałam/em i akceptuję załączniki do Umowy, w szczególności: Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Regulamin Promocji, Cennik,
stanowiące integralną część Umowy, w szczególności postanowienia o odpowiedzialności TERRA TELEKOM SP. Z O. O. za niewykonanie i nienależyte
wykonanie Umowy, postanowienia dotyczące zasad rozwiązywania Umowy oraz postanowienia dotyczące zasad naliczania kar umownych i ich
wysokości.
TAK NIE

Abonent oświadcza i zapewnia, że posiada tytuł prawny do w/w lokalu lub prawo dysponowania nieruchomością na podstawie innego dokumentu
nadającego mu prawo do wykonania prac montażowych i przyłącza. Abonent oświadcza, że nie wnosi sprzeciwu do wykonania wszystkich niezbędnych
prac montażowych oraz przyłącza wewnątrz i na zewnątrz lokalu.
TAK NIE

.............................................
data czytelny podpis Abonenta
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