UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

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

„INTERNET MOBILNY DLA FIRM”
Numer
umowy

Data
zawarcia

Miejsce
zawarcia

Pomiędzy: Telestrada S.A., z siedzibą w Warszawie 04-203, ul. Murmańska 25, świadczącą usługę „Internet mobilny dla firm”, 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 mail

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ABONAMENT PODSTAWOWY:
Internet mobilny 1 GB

9,90 zł/mc (netto)

Internet mobilny 4 GB

15.00 zł/mc (netto)

Internet mobilny 10 GB

24,90 zł/mc (netto)

Internet mobilny 20 GB

35.90 zł/mc (netto)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROMOCJE:
50% ZNIŻKI NA ABONAMENT PRZEZ 6 M-CY DLA UMOWY NA 24 M-CE
ZNIŻKI Z TYTUŁU PAKIETU
USŁUG USŁUG

Podstawowy (10% zniżki)

Srebrny (10% zniżki)

Złoty (15% zniżki)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

POZOSTAŁE WARUNKI UMOWY:
CZAS TRWANIA UMOWY:

FAKTURY:

Czas nieokreślony

Eko-faktura - opłata 0 zł

24 miesiące

Faktura papierowa - opłata 5,00 zł/mc

OPŁATA AKTYWACYJNA: 29 zł (jednorazowo)

STANDARD KARTY:

SIM/MicroSIM

INNE POSTANOWIENIA UMOWY:

NanoSIM

12 miesięcy

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
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Infolinia: 727 700 700
email: info@lajtmobile.pl

Postanowienia umowy:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

Umowa zawarta na czas określony po upływie czasu, na jaki została zawarta, automatycznie przekształci się w Umowę na czas nieokreślony, chyba
że Abonent na 30 dni przed upływem okresu, na który Umowa została zawarta, zawiadomi Operatora na piśmie o odstąpieniu od Umowy.
Za dzień złożenia wypowiedzenia Umowy przez Abonenta przyjmuje się dzień doręczenia pisemnego wypowiedzenia Umowy na adres
korespondencyjny Operatora. Rozwiązanie umowy następuje wraz z upływem okresu jej wypowiedzenia.
W przypadku przeniesienia numeru komórkowego od innego Operatora niezbędne jest załączenie do Umowy Oświadczenia o przeniesieniu
numeru, dostępnego na stronie www.lajtmobile.pl oraz w siedzibie Operatora.
Abonent ma możliwość zamówienia faktury w formie papierowej z dopłatą 5 zł/mc lub w formie eko-faktury bez opłat. Operator automatycznie
wystawi fakturę papierową bez dodatkowej opłaty w przypadku posiadania przez Abonenta innej usługi telekomunikacyjnej z bezpłatną fakturą
papierową.
Transfer danych w ramach pakietów abonamentowych działa z maksymalną możliwą prędkością a przekroczeniu limitu danych transfer zwalnia do
maksymalnej prędkości 32 kbit/s, przy czym usługa działa dalej bez dodatkowych opłat.
Operator informuje, że osoba korzystająca z Usługi telekomunikacyjnej Internet mobilny dla firm, świadczonej przez Telestrada S.A. uprawniona
jest do nieodpłatnego wyboru alternatywnego dostawcy usług roamingu międzynarodowego, w dowolnym momencie trwania umowy.
Alternatywny Dostawca Usług Roamingu („Dostawca”) to inny niż Telestrada S.A. podmiot, który zawarł stosowną umowę z Telestrada S.A. na
odsprzedaż usług roamingu, który świadczy usługi roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W celu
zmiany dostawcy usług roamingu międzynarodowego z Telestrada S.A. na Dostawcę należy zwrócić się bezpośrednio do tego Dostawcy. Zmiana
dostawcy ARP jest wykonywana w ciągu jednego dnia roboczego. Dostawca, z którego usług roamingu międzynarodowego korzysta Abonent, nie
jest zobowiązany do świadczenia tych usług w przypadku przeniesienia przez Abonenta numeru telefonu z Telestrada S.A. do innego operatora
krajowego. Dodatkowo Abonent ma możliwość korzystania za pośrednictwem Karty SIM/USIM Operatora z transmisji danych w roamingu na
terenie EOG oferowanej przez lokalnego operatora, świadczącego w odwiedzanym przez Abonenta kraju, zgodnie z ofertą tego operatora, o ile
operator ten świadczy taką usługę. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków dokonywania zmian opisanych powyżej będą wskazane w
Regulaminie Dostępu do Alternatywnego Dostawcy Usług Roaming Międzynarodowego, dostępnego na stronie Operatora. Informacje o dostępnych
ARP oraz dokładnym sposobie włączenia się do sieci danego ARP są dostępne na stronie. W przypadku gdy takiej informacji nie ma oznacza to, że
taka umowa nie została zawarta.
Operator świadczy usługi na podstawie niniejszej Umowy oraz pozostałych dokumentów stanowiących jej integralną część w postaci:
Regulaminu Oferty Specjalnej „Internet mobilny dla Firm”
Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych
Regulamin Świadczenia Usługi Stałego Dostępu do Internetu

Tak

Nie

Oświadczam, że otrzymałem/am i akceptuję wszystkie dokumenty zaznaczone w punkcie 1.7, stanowiące integralną część Umowy oraz, że zakupiona przeze
mnie oferta przeznaczona jest do użytku niekomercyjnego, zgodnie z regulaminem Oferty Specjalnej „Internet mobilny dla firm”.
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