UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
„LAJTBiznes – Telefon komórkowy”

Numer
umowy

Zespół Obsługi Klienta
Infolinia: 727 700 700
email: info@lajtmobile.pl

Data
zawarcia

Miejsce
zawarcia

Pomiędzy: Telestrada S.A., z siedzibą w Warszawie 04-203, ul. Murmańska 25, świadczącą usługę „LAJTBiznes – Telefon komórkowy”, 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:

DANE FIRMY:
Nazwa
Firmy
NIP

REGON

ADRES SIEDZIBY FIRMY:
Nr domu

Ulica
Poczta

Kod

Nr mieszkania

Miejscowość

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Miejscowość

Kod

REPREZENTANT FIRMY:
Imię i nazwisko

Seria/nr dowodu

PESEL

Tel kontaktowy

Adres email

PLAN TARYFOWY ORAZ NUMER, NA KTÓRYM BĘDZIE ŚWIADCZONA USŁUGA:
Tabela 1: Wykaz numerów objętych umową w wybranym planie taryfowym
l.p. Numer telefonu (N/P)*

LAJTBiznes SIM1)
29,99 zł/mc

LAJTBiznes SIMx22)
49,99 zł/mc

LAJTBiznes SIMx33)
79,99 zł/mc

LAJTBiznes SIM – Indywidualny4)
Podstawa planu -14,99 zł/mc + pakiety dodatkowe

5)

1

Podstawa

+1GB

+4GB

+SMS/MMS

2

Podstawa

+1GB

+4GB

+SMS/MMS

3

Podstawa

+1GB

+4GB

+SMS/MMS

4

Podstawa

+1GB

+4GB

+SMS/MMS

5

Podstawa

+1GB

+4GB

+SMS/MMS

6

Podstawa

+1GB

+4GB

+SMS/MMS

7

Podstawa

+1GB

+4GB

+SMS/MMS

8

Podstawa

+1GB

+4GB

+SMS/MMS

9

Podstawa

+1GB

+4GB

+SMS/MMS

Podstawa

+1GB

+4GB

+SMS/MMS

10
11

-

Załącznik do umowy: Wykaz numerów objętych umową – w przypadku więcej niż 10 numerów

*N/P – numer nowy wpisać „N” w znaczeniu NOWY, numer przeniesiony wpisać „P” w znaczeniu przeniesiony oraz numer telefonu, który jest przedmiotem przeniesienia.
Pakiet LAJTBiznes SIM obejmuje usługę na jednym numerze SIM, wskazanej w Tabeli 1 – nielimitowane rozmowy do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych,
nielimitowane SMSy/MMSy do wszystkich krajowych sieci komórkowych oraz transfer danych 10 GB.
2)
Pakiet LAJTBiznes SIM x2 obejmuje usługę na dwóch numerach SIM, wskazanych w Tabeli 1 na każdym z numerów jest dostępna usługa nielimitowanych rozmów do
wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych SMSów/MMSów do wszystkich krajowych sieci komórkowych oraz usługa transferu danych 10 GB.
3)
Pakiet LAJTBiznes SIM x3 obejmuje usługę na trzech numerach SIM, wskazanych w Tabeli 1 na każdym z numerów jest dostępna usługa nielimitowanych rozmów do
wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, nielimitowanych SMSów/MMSów do wszystkich krajowych sieci komórkowych oraz usługa transferu danych 10 GB.
4)
Pakiet LAJTBiznes SIM - Indywidualny obejmuje usługę na jednym numerze SIM, wskazanej w Tabeli 1 – nielimitowane rozmowy do wszystkich krajowych sieci komórkowych i
stacjonarnych – Podstawa planu w cenie 14,99 zł/mc.
5)
Pakiety dodatkowe do planu „LAJTBiznes SIM - Indywidualny” – Klient ma możliwość samodzielnego dobrania pakietów dodatkowych do podstawy planu w postaci pakietu
transferu danych 1 GB w cenie 5,00 zł/mc lub 4 GB w cenie 10,00 zł/mc oraz pakietu nielimitowanych SMSów/MMSów do wszystkich krajowych sieci komórkowych w cenie
5,00 zł/mc.
1)

CZAS TRWANIA UMOWY:
Czas nieokreślony

24 miesiące

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
„LAJTBiznes – Telefon komórkowy”

Zespół Obsługi Klienta
Infolinia: 727 700 700
email: info@lajtmobile.pl

OPŁATA AKTYWACYJNA:

Tabela 3: Opłata aktywacyjna wraz z udzieloną ulgą
Usługa

Opłata z ulgą - Umowa bezterminowa

Opłata z ulgą - Umowa na 24 miesiące

LAJTBiznes SIM

29,00 zł/za 1 SIM

1 zł/za 1 SIM

LAJTBiznes SIM x2

40,00 zł/za 2 SIM

2 zł/za 2 SIM

LAJTBiznes SIM x3

60,00 zł/za 3 SIM

3 zł/za 3 SIM

LAJTBiznes SIM - indywidualny

29,00 zł/za 1 SIM

1 zł/za 1 SIM

W przypadku większej liczby kart SIM należy wpisać wielokrotność opłaty aktywacyjnej w zależności od wybranych planów taryfowych.

FAKTURY:
Eko-faktura - opłata 0 zł

Faktura papierowa - opłata 5,00 zł/mc (netto)

INNE WARUNKI UMOWY:

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta usług komórkowych, na zasadach określonych w umowie oraz
dokumentach, stanowiących załączniki do umowy. W razie wątpliwości pierwszeństwo mają zapisy Umowy, Regulaminu Oferty Specjalnej,
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz pozostałych regulaminów stanowiących integralną część umowy.
Opłaty podane w niniejszej Umowie zostały określone w stawce netto (bez podatku VAT).
W przypadku Umowy na czas określony Minimalny Okres Świadczenia Usługi jest określony w Umowie i liczony jest od Daty Aktywacji Usługi. Po
upływie Minimalnego Okresu Świadczenia Usługi, Umowa przedłuża się na czas nieokreślony, chyba że na 30 (trzydzieści) dni przed upływem
Minimalnego Okresu Świadczenia Usługi Strona złoży drugiej Stronie pisemne oświadczenie o braku woli kontynuowania Umowy.
Każda ze Stron może rozwiązać Umowę na czas nieokreślony, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Okresu
rozliczeniowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być dostarczone drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie później
niż na 15 Dni Roboczych przed rozpoczęciem Okresu rozliczeniowego, z którego końcem ma nastąpić zaprzestanie świadczenia Usługi. W przypadku
otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu po terminie określonym w poprzednim zdaniu, rozwiązanie umowy nastąpi z końcem okresu
rozliczeniowego następującego po kolejnym okresie rozliczeniowym.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnych aneksów, pod rygorem nieważności chyba, że Regulamin lub Umowa stanowią inaczej. Aneks
w przedmiocie zmiany opcji Usługi, powinien być podpisany przez Strony najpóźniej na 15 Dni Roboczych przed rozpoczęciem Okresu
rozliczeniowego, w którym ma nastąpić zmiana opcji Usługi.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Telestrada S.A.
Operator świadczy usługi na podstawie niniejszej Umowy oraz pozostałych dokumentów stanowiących jej integralną część w postaci:
Regulaminu Oferty Specjalnej „LAJTBiznes – Telefon komórkowy”
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
Oświadczenia o przeniesieniu numeru (w przypadku przenoszenia numeru od innego operatora)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zakresem Usług, postanowieniami i warunkami Umowy, a także że otrzymałam/em i akceptuję:
Postanowienia Umowy, Regulaminu Oferty Specjalnej, Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, stanowiących integralną część Umowy.

…………………………………………………………………
PODPIS ABONENTA I PIECZĘC FIRMY

…………………………………………………………………
PODPIS KONSULTANTA

