Umowa o przeniesienie praw i obowiązków
Nr

/

/

/

HOME
(barcode)

Pomiędzy Netią SA z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000041649, o kapitale zakładowym w wysokości 347 910 774 PLN,
opłaconym w całości, NIP 526-02-05-575, REGON 011566374, zwaną dalej „Operator”,
reprezentowaną przez upoważnionego Przedstawiciela Operatora, a
I. Dane Nowego Abonenta (dane do faktury VAT)
imię i nazwisko

ulica
nr domu

nr lokalu

miejscowość
kod pocztowy

–

poczta

PESEL
seria i nr dowodu osobistego
Adres do korespondencji (opcjonalnie, jeśli inny niż powyższy)
jak w Danych Abonenta
inny (uzupełnić poniżej)
ulica
nr domu

nr lokalu

miejscowość
kod pocztowy

–

poczta

EGZEMPLARZ DLA KLIENTA / EGZEMPLARZ DLA OPERATORA
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oraz
Dane poprzedniego Abonenta
imię i nazwisko
/ nazwa firmy

ulica
nr domu

nr lokalu

miejscowość
kod pocztowy

–

poczta

PESEL
seria i nr dowodu osobistego
NIP
REGON
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się Regulamin Świadczenia
Usług przez Spółki Grupy Netia („Regulamin”).
§1
Umowa dotyczy:
a)
śmierci dotychczasowego Abonenta – w przypadku śmierci Abonenta nie stosuje się § 7
b)
zmiany Abonenta
cesji wybranych usług dotychczasowego Abonenta – informacje dotyczące wybranych
c)
usług w § 5
zmiany warunków umowy dotychczasowego Abonenta – zakres zmian w § 2
d)
§2 (dotyczy wyłącznie zmiany warunków umowy dotychczasowego Abonenta)
Zważywszy, że Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta z dotychczasowym
Abonentem przestanie obowiązywać w terminie 4 Okresów Rozliczeniowych od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, a nowy Abonent na podstawie niniejszej Umowy wyraża wolę, oprócz
przejęcia praw i obowiązków do usług, dokonania zmiany na nowe warunki Umowy
o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Strony postanawiają zmienić:
Usługa Internetowa
Przedmiot Umowy, którym jest świadczenie usług:
Usługa Telefoniczna
Usługa Telewizyjna
Mobilny Internet
Mobilny Telefon
Usługa dodatkowa Pomoc w domu
w technologii:
CU
LLU
BSA
WLR
WiMAX
PON
ETTH

HFC
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Nr ID łącza

(Dotyczy aktywnych linii dla LLU, BSA, WLR)

Oferta:

Umowa zawarta na czas, który jest równy minimalnemu okresowi wymaganemu do skorzystania
z warunków promocyjnych określonych w Szczegółowych Warunkach Promocji
miesiące

nieokreślony

e-faktura
adres e-mail do wysyłania powiadomień o fakturze:

Wyrażam zgodę na wystawianie faktur VAT z tytułu usług świadczonych przez Operatora w formie
elektronicznej oraz akceptuję „Warunki wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych przez Netia SA”.
Faktury będą dostępne w serwisie Netia Online.
Usługa Internetowa:

4M

Max 20

2 GB

4 GB

Max 40

Max 50

Max 100

inna do:
usługi dodatkowe:
Mobilny Internet:

8 GB

15 GB

20 GB

usługi dodatkowe:
Usługa Telefoniczna:
1.

–

4.

–

2.

–

3.

–

W przypadku braku możliwości wskazania numeru, Abonentowi zostanie przydzielony numer
z zakresu numeracji od

–

Numer tymczasowy dla technologii HFC
Taryfa:

Do wszystkich bez limitu

do

–

–
Do wszystkich 200

Lepszy Telefon 30

inna
usługi dodatkowe:
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Mobilny Telefon:
1. Nr Umowy Mobilny Telefon
4 ostatnie cyfry
2. Numer operatora
3. Przeniesienie numeru
(załącznik MNP)
4. Numer przenoszony
5. Zastrzeżenie numeru (CLIR)
6. Taryfa
W przypadku braku możliwości wskazania numeru, Abonentowi zostanie przydzielony numer
z zakresu numeracji od

–

do

–

Usługa Telewizyjna:
Pakiety
Opcje:
HBO GO

Pakiet dodatkowy:

Multiroom (dodatkowy Netia Player)
inny

Urządzenia:
Netia Spot

Netia Player

Modem Mobilny

Modem PON ONT

Bramka VoIP

Adres dostawy Urządzenia i Karty SIM:
jak adres do faktury

jak adres do korespondencji

inny (uzupełnić poniżej)

Osoba upoważniona do odbioru przesyłek:
imię i nazwisko

PESEL
tel.

tel. kom.
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ulica
nr domu

nr lokalu

miejscowość
kod pocztowy

–

poczta

§3
1. Na podstawie niniejszej Umowy zostają przeniesione prawa i obowiązki dotyczące Umowy
o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej pomiędzy Abonentem a Operatorem
z dotychczasowego Abonenta na Nowego Abonenta.
2. Nowy Abonent przejmuje wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy.
3. Operator wyraża zgodę na dokonanie przeniesienia praw na podstawie niniejszej Umowy
z Abonenta na Nowego Abonenta.
4. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dn. 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe
zawarte w Umowie, jak i przekazane w trakcie wykonywania Umowy, będą przetwarzane
w celu jej wykonywania, a także wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych
przez Operatora oraz spółki Grupy Netia. Abonent posiada prawo dostępu do danych
i ich poprawienia. Zgoda może być wycofana w każdym czasie w dowolny sposób.
Abonentowi będącemu osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą) przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych
w celach marketingowych lub przekazywania danych innemu administratorowi danych.
5. Umowa zawarta na czas określony, równy lub dłuższy niż 30 dni, po upływie okresu, na jaki
została zawarta, ulega automatycznemu przedłużeniu, na warunkach z ostatniego Okresu
Rozliczeniowego, na czas nieokreślony, chyba, że Abonent na co najmniej 30 dni przed datą
upływu okresu obowiązywania Umowy złoży w siedzibie Operatora lub listownie pisemne
oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy.
6. W przypadku, gdy do Umowy dołączono Załącznik nr 1, Umowa wchodzi w życie pod warunkiem
dokonania przez Abonenta wpłaty kaucji w terminie wskazanym w Załączniku nr 1.
§4
1. Nowy Abonent wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, iż Operator będzie gromadził
w swojej bazie i przetwarzał jego dane osobowe w celu wykonywania Umowy. Nowy Abonent
ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
2. Nowy Abonent oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia: Oferty, Regulaminu
Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia oraz Cennika.
3. Strony przyjmują do wiadomości ograniczenia i konsekwencje wynikające z zawarcia niniejszej
Umowy cesji leżące po stronie Orange Polska S.A.
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§ 5 (dotyczy wyłącznie cesji wybranych usług dotychczasowego Abonenta)
1. Na podstawie niniejszej Umowy Nowy Abonent przejmuje prawa i obowiązki wynikające
z Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie poniżej wskazanych usług
dotychczasowego Abonenta:

§ 6 Oświadczenia Nowego Abonenta
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie adresu do korespondencji, adresu e-mail,
numerów telefonów kontaktowych oraz innych danych w związku ze świadczoną Usługą.
Jak również, że otrzymałem oraz zapoznałem się z Regulaminem, Cennikiem, Ofertą
i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych dotyczących usług
i produktów Operatora oraz podmiotów współpracujących z Operatorem.
3.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej oraz komunikację głosową (voice mailing).
4.
Nie wyrażam zgody na zamieszczenie moich danych osobowych
Wyrażam zgodę
w biurze numerów Operatora, w tym również na przekazanie tych danych przedsiębiorcom
telekomunikacyjnym prowadzących biura numerów, w tym ogólnopolskie biuro numerów.
Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
5.
Nie wyrażam zgody na zamieszczenie moich danych osobowych
Wyrażam zgodę
w spisach Abonentów Operatora,w tym również na przekazanie tych danych przedsiębiorcom
telekomunikacyjnym prowadzących spis abonentów, w tym ogólnopolski spis abonentów.
Niniejsza zgoda obejmuje zamieszczenie tych danych w spisach Abonentów udostępnianych
w formie książkowej, jak i w postaci elektronicznej. Spis Abonentów może być wykorzystywany
za pomocą funkcji wyszukiwania dostępnych w jego elektronicznej formie. Zgoda może być
cofnięta w każdym czasie.
Wyrażam zgodę na wystąpienie Operatora lub innej Spółki z Grupy Netia, w terminie
6.
30 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, do biur informacji gospodarczej (KRD BIG SA,
Rejestr Dłużników ERIF BIG SA) o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach
oraz na przekazanie przez Operatora moich danych osobowych i informacji dotyczących
moich zobowiązań wobec Operatora innym operatorom, w celu ich wykorzystania do dokonania
oceny mojej wiarygodności płatniczej oraz wystąpienia przez Operatora do innych operatorów
o udzielenie informacji dotyczących moich zobowiązań, aby ocenić moją wiarygodność
płatniczą.
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7.

Żądam dostarczenia przez Operatora treści każdej proponowanej zmiany warunków
Umowy, w tym określonych w Regulaminie, potwierdzenia złożenia oświadczenia o zmianie
warunków Umowy dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość
oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, treści każdej proponowanej zmiany
Cennika, zmiany danych Operatora na następujący adres poczty elektronicznej:
e-mail jak do e-faktury

inny:
8.
Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług w technologii HFC przed upływem
terminu na odstąpienie od Umowy zawartej na odległość.
9.
Rezygnuję z doręczania potwierdzenia zawarcia Umowy na piśmie.
Oświadczam, iż w dniu 5 września 2011 r. posiadałem zawartą umowę z dostawcą
10.
Aster Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa.
Wyrażam zgodę na potwierdzenie przyjęcia reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi
11.
na reklamację przez Operatora w formie elektronicznej na wskazany w tym celu adres poczty
elektronicznej albo z wykorzystaniem innego wskazanego środka komunikacji elektronicznej.
12.
Abonent oświadcza, że został poinformowany o możliwości z korzystania z usług
Alternatywnego Dostawcy Roamingowego.
§ 7 (nie dotyczy cesji z tytułu śmierci dotychczasowego Abonenta)
–
–
przekazuję wszystkie uprawnienia
1. Oświadczam, że z dniem
do usług, wynikających z wszystkich Umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych
zawartych z Operatorem. Jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania wszystkich
zobowiązań finansowych, powstałych z tytułu korzystania z usług, określonych w/w Umową
za czas trwania Umowy do dnia przejęcia uprawnień przez Nowego Abonenta.

Miejscowość

Data

–

–

W IMIENIU DOTYCHCZASOWEGO ABONENTA
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UWAGI

W IMIENIU OPERATORA

czytelny podpis lub pieczątka i podpis
Przedstawiciela Operatora

W IMIENIU DOTYCHCZASOWEGO ABONENTA

czytelny podpis Abonenta lub osoby uprawnionej
do jego reprezentacji oraz pieczątka firmy

W IMIENIU NOWEGO ABONENTA

czytelny podpis Nowego Abonenta
lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji

netia.pl

801 802 803
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