Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych
Zawarta w dniu 1

3

-

1 - -

2 - 1

8 w WARSZAWIE

pomiędzy,

easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pianistow 2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 342202, NIP 7010049750, REGON 140738830 zwaną dalej EASYCALL.PL, reprezentowaną
przez Michała Jakubowskiego - Prezesa Zarządu a Abonentem, którego dane znajdują się poniżej.
Typ Klienta zawierającego Umowę

Indywidualny

Biznesowy

Imię i nazwisko
lub nazwa firmy

Imię i nazwisko
osoby upoważnionej

NIP

REGON

Nr dowodu os.

EDG/KRS

Adres Siedziby/Zameldowania

Adres Korespondencyjny

Ulica

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Miejscowość

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

-

Dane osoby kontaktowej

Kod pocztowy

-

Imię i nazwisko

Tel. kontakt.

Adres e-mail
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych w książce telefonicznej EASYCALL.PL i w ogólnokrajowej informacji
o numerach prowadzonej przez TP S.A.

TAK

NIE

W ramach niniejszej Umowy obowiązywać będzie cennik
Opcje dodatkowe:

EKOTEL 100 MINUT

międzymiastowe za pół ceny

Umowa na 24 miesiące

tani świat

Umowa na 12 miesięcy

Umowa na czas nieokreślony

Po zakończeniu Umowy zawartej na czas określony (12/24 miesiące) Umowa automatycznie zostaje przedłużona na czas nieokreślony.

Abonent zawiera Umowę na następujących numerach telefonów:

-

Jeżeli zamówienie dotyczy większej ilości numerów prosimy wpisać kolejne numery poniżej
2.

-

5.

-

3.

-

4.

-

6.

-

7.

-

Hasło początkowe do panelu administracyjnego
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 dopuszczonych do obrotu i posiadających wymagany certyfikat zgodności, deklaracje
zgodności oraz świadectwo homologacji sprzętu. EASYCALL.PL przekaże w imieniu Abonenta do TP S.A. komplet dokumentów a następnie wprowadzi je do systemu
billingowego o czym abonent zostanie poinformowany.
Integralną częścią Niniejszej Umowy jest załączony do Niniejszej Umowy Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez EASYCALL.PL dla Abonentów oraz cennik
usług telekomunikacyjnych w sieci EASYCALL.PL. Oświadczam, że zapoznałem się z zakresem usług, postanowieniami i warunkami Niniejszej Umowy oraz, że otrzymałem
Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez EASYCALL.PL dla Abonentów, cennik usług telekomunikacyjnych w sieci EASYCALL.PL i dokładnie zapoznałem się z ich
treścią. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i obowiązuje od dnia jej podpisania. Upoważniam EASYCALL.PL do wystawiania faktur VAT bez
podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EASYCALL.PL moich danych osobowych w celach związanych z realizacją postanowień Niniejszej Umowy, zgodnie z ustawą Prawo
Telekomunikacyjne.
Upoważniam firmę EASYCALL.PL S.A., ul. Pianistow 2, 02-403 Warszawa, do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA
o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby, w tym informacji o zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie Ustawy z 14. lutego 2003
r. o udostępnieniu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424).

EASYCALL.pl
Michał Jakubowski

Abonent

Miejscowość Warszawa

Data

1
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-

1

1

-

2

0

1
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Zamówienie na Abonament Telefoniczny na linii analogowej
oraz oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z TP S.A.
Numer zamówienia (wypełnia Operator):
Prosimy wypełnić drukowanymi literami. Dane Klienta muszą być zgodne z danymi znajdującymi się na rachunku telefonicznym
przesłanym przez TP S.A. (pole "Nabywca").

1. Dane identyfikacyjne Abonenta (adres instalacji telefonu)
Imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy:
Kod pocztowy:

-

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

2. Numer abonencki objęty zamówieniem
Numery telefonu przyznane przez TP (wraz z numerem kierunkowym):

-

Jeżeli zamówienie dotyczy większej ilości numerów prosimy wpisać kolejne numery poniżej

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

-

7.

-

3. Numer ewidencyjny Abonenta w Telekomunikacji Polskiej S.A.
-

-

-

(Nr ewidencyjny Abonenta znajduje się na fakturze VAT za usługi telekomunikacyjne TP S.A.)

4. Informacje o opcji zamawianej usługi
Zamówienie obejmuje usługę dostępu na linii analogowej w wersji Usługi Pełnej.

5. Data aktywacji usługi (termin rozpoczęcia świadczenia usługi)
Zgodnie z terminem wypowiedzenia umowy z TP rozpoczynającym się od momentu wpłynięcia
zamówienia do TP (z zachowaniem ciągłości świadczenia usług).

6. Zlecenie preselekcji
Zlecam kierowanie połączeń krajowych i międzynarodowych poprzez sieć telekomunikacyjną Operatora
(DRSA) na numer dostępu 1051.

7. Oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług z TP S.A.
Rozwiązuję niniejszym umowę o świadczenie telekomunikacyjnych usług powszechnych z TP S.A., z
zachowaniem okresu wypowiedzenia zgodnego z regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych
przez TP S.A. Bieg okresu wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia niniejszego zamówienia do TP S.A.

8. Upoważnienie
Upoważniam Operatora (DRSA) do występowania wobec TP S.A. w moim imieniu w związku ze złożeniem
oraz realizacją niniejszego "Zamówienia Abonamentu, zlecenia preselekcji oraz oświadczenia o
wypowiedzeniu umowy z TP S.A.".

Data, czytelny podpis Abonenta (Imię i Nazwisko) lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Abonenta
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