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 (dane do faktury VAT)

identyfikacja numeru

Pakiet dodatkowy:

PON GSM/UMTSETTH CU

na koncie abonenckim

WLR

§2 Zmianie ulega:

kod pocztowy poczta

Dane Abonenta

preferowany numer komórkowy

LLU BSA

1. Promocja:

3.

7.

ulica nr domu nr lokalu

telefon kontaktowy

HFC

nr lokalu

PESEL

jak w danych Abonenta inny 

telefon kontaktowy telefon dodatkowy e-mail:

kod pocztowy

ISDN WiMAX

(barcode)

Inny

a) dotychczasowy okres na jaki zostaje zawarta Umowa

nr domu nr lokalu

Bezpieczny Internet  liczba licencji: 2

Aneks nr

ulica

poczta

preferowany numer komórkowy

jak w danych Abonenta inny

kod pocztowy poczta

ulica nr domu

HBO GO GO ON53

5.

Wariant:

6.

do

Szybki Internet:

10

Taryfa:

Multiroom (dodatkowy NetiaPlayer)

5. ISDN

Taryfa:

Numery MSN: 1.

GigaNagrywarka

2.
4.

Zakres DDI od

Bezpieczny Internet

Taryfa
Bezpieczny 

Internet (2)

Bezpieczny 

Smartfon

Numer 

Tymczasowy

Numer 

Abonenckiobecnej umowy

Numer 

przenoszony

od do

wymagany adres email

3

1

2
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telefon komórkowy:

telefon komórkowy:

Muzyka dla Firm

telefon komórkowy:

Czytelny podpis Przedstawiciela Operatora Czytelny podpis Abonenta lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji

W IMIENIU OPERATORA W IMIENIU ABONENTA

Uwagi:

ONT

ePrawnik

telefon komórkowy:adres email:

adres email:

adres email:

adres email:

Aparat telefoniczny

Inne

Mobilne:

1

Router Stacjonarny Modem Mobilny

Router WiFi ONT Combo

Netia PlayerTelewizja:

telefon komórkowy:

8

9

Internet:

Telefon: Bramka VoIP

2
3

4

5

6

7

email: 

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Warunki Wykonywania Umowy

1. Cena oraz przyznanych ulg podana jest w Warunkach Promocji w pkt.II

2. Istnienie uprawnienia Abonenta do korzystania z Abonenckiego, o którym mowa stanowi warunek na

rzecz Abonenta.

3. W przypadku, gdy (Wersja) wskazana jest od dotychczasowej i Operator stwierdzi brak technicznych

w tej Wersji, Abonent ma prawo pisemnego od zmiany warunków Umowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Operatora

4. W przypadku korzystania z w dotychczasowej Wersji, naliczane zgodnie ze Warunkami Promocji/Oferty Promocyjnej,

6. Abonent ma prawo do od zmiany warunków Umowy w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia. Do zachowania tego terminu

wystarczy, przed jego zostanie do Operatora o od zmian Umowy dokonanych na podstawie rozmowy

telefonicznej. Umowa zawarta na czas równy lub 30 dni, po okresu, na jaki zawarta, ulega automatycznemu

na warunkach z ostatniego Okresu Rozliczeniowego, na czas chyba, Abonent na co najmniej 30 dni przed okresu

6a. Konsument nie ma prawa od umowy zawartej poza lokalem Operatora lub na w przypadku, gdy a) Operator w za

Konsumenta i przed Konsumenta, po Konsument utraci prawo

od umowy; b) umowa dotyczy dostarczenia cyfrowych, które nie zapisane na materialnym,

za Konsumenta przed terminu do od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa od umowy.

informacje o sposobie i terminie wykonania prawa od umowy, wzorze formularza od umowy, a kosztach zwrotu

rzeczy, które ponosi Konsument w przypadku oraz przez Konsumenta poniesionych przez uzasadnionych kosztów

7. Abonentowi prawo pisemnego Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia ustalonego w Umowie tj. jednego Okresu

Rozliczeniowego, w momencie trwania Umowy. Operator zastrzega naliczania kary umownej w postaci: a) Wyrównawczej,

pomniejszonej o jej za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej która pobrana przez Operatora od Abonenta

w przypadku jednostron-nego Umowy przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta przed terminu, na jaki Umowa

8. jest Abonentowi w ramach Umowy o telekomunikacyjnych. W przypadku Umowy przez Abonenta

lub Operatora, Abonent jest do na swój koszt, Abonenckiego wraz ze wszystkimi przekazanymi elementami w stanie

niepogorszonym, za na adres: podany na stronie www.netia.pl/kontakt, w terminie do 14

dni roboczych od dnia Umowy. W przypadku nie wykonania o którym mowa Abonent do kary

umownej za niezwrócone w wskazanej w SWP, w terminie wskazanym w nocie W przypadku wymiany

Operator dostarcza inne o cechach w Umowie. Zasady oraz ich w Warunkach

Promocji. Operator zastrzega, z i infrastruktury w oparciu o która z

wykorzystaniem niewidzialnego laserowego. informacje o ryzykach z na stronie internetowej

Operatora.

10. postanowienia Umowy, a w tryb reklamacyjnego, w tym informacja o miejscu i sposobie reklamacji, zakres

serwisowej, zasady wnoszenia z kar umownych i zasady ich przez Operatora, a

11. telewizyjna to telewizji kablowej do programów telewizyjnych, zgodnie z Operatora,

11a. / od Umowy o Internetowej oznacza jednoczesne od umowy o

telewizyjnej. 

12. Abonentowi, który zostaje karta z mikroprocesorem (karta SIM, USIM lub inna karta-dalej "Karta SIM") za

telefonu komórkowego lub innego telekomunikacyjnego do Do Karty SIM przypisany jest numer telefoniczny, kod PIN

(osobisty numer identyfikacji-inny numer PIN do konta abonenckiego, o którym mowa w Regulaminie) oraz kod PUK (osobisty szyfr Operator

zastrzega, Abonent nie ma prawa, bez pisemnej zgody Operatora, telekomunikacyjnego, które za Karty SIM

do publicznej ruchomej sieci telekomunikacyjnej i do niej telekomunikacyjnych z innych sieci

telekomunikacyjnych ("Adapter") lub telekomunikacyjnego, które do ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej lub

realizowanie za przeznaczonych do do sieci stacjonarnej lub na podobnej zasadzie

FCT"), pod rygorem zawieszenia lub Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, na zasadach Regulaminów.

Operator ma prawo lub bez zachowania terminu wypowiedzenia, Abonent korzysta ze skradzionego

telefonu lub innego telekomunikacyjnego, które niekorzystnie na lub sieci Operatora. Abonent jest

telefonicznie lub w inny sposób dopuszczony przez Operatora, o zagubieniu lub Karty SIM. Operator

po uzyskaniu informacji o zagubieniu lub Karty SIM zawiesza wszelkich Po 14 dni od daty uzyskania przez

Operatora informacji o zagubieniu lub Operator dezaktywuje SIM. Na wniosek Abonenta dezaktywacja Karty SIM przed

terminu Na wniosek Abonenta Operator po dezaktywacji Karty SIM wydaje Abonentowi SIM z zachowaniem

dotychczasowego numeru. Wydanie kolejnej Karty SIM poprzez jej na adres Abonenta wskazany w Umowie lub w inny sposób dopuszczony

przez Operatora. Za skutki z przez osoby trzecie zagubionej lub skradzionej Karty SIM do czasu, kiedy Abonent poinformuje Operatora o jej

zagubieniu lub ponosi Abonent. Operator zastrzega prawo od niniejszej Umowy w przypadku nieodebrania

przez Abonenta Telefonu oraz Karty SIM Mobilne na infrastrukturze operatora mobilnego.

realizowane w sieciach operatorów zagranicznych i krajowych z przez tych operatorów. Operator

w czasie nie wskazany w Regulaminie. Operator w zakresie technicznych, o

zgodnej z normami ETSI (European Telecommunications Standards Institute), 24 godziny na przez 7 dni w tygodniu. W przypadku

Umowy z przyczyn po stronie Abonenta Operator jest do uiszczenia Wyrównawczej. W przypadku braku wskazania

numeru abonenckiego, Operator przydzieli numer z zakresu wskazanego w Umowie, a o jego przydzieleniu powiadomi Abonenta pisemnie. W przypadku

przeniesienia numeru od obecnego Dostawcy warunkiem realizacji przeniesienia numeru jest podpisanych przez Abonenta dokumentów

na wniosek o przeniesienie numeru oraz odebranie karty SIM. W przypadku wniosku o przeniesienie numeru Abonent na

mobilnej przez Operatora na numerze tymczasowym. Numer tymczasowy zostanie zastapiony numerem przenoszonym po jego

uwolnieniu przez dotychczasowego operatora. W przypadku przeniesienia przydzielonego numeru od dotychczasowego operatora,

netia.pl   📞801 802 803 Strona 3 z 4



14. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000 z

zm.). Dane osobowe zawarte w Umowie, jak i przekazane w trakcie wykonywania Umowy, przetwarzane w celu jej wykonywania, a

prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Operatora oraz Grupy Netia. Abonent posiada prawo do danych i ich poprawienia. Zgoda

wycofana w czasie w dowolny sposób. Abonentowi tym

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub przekazywania danych innemu administratorowi

danych.

15.Definicje poszczególnych przez Operatora w Cenniku lub w Warunkach Promocji z których

Abonent.

16. W ramach abonamentowej Operator zapewnia: a) do Sieci Operatora; b) korzystania z przypisanych w Cenniku do danej

abonamentowej;c) z serwisowych dodatkowo oraz nieuzasadnionych d) inne

dodatkowe wskazane w Umowie, SWP lub Cenniku.

17. W przypadku zmiany warunków Umowy z przeniesienia (zmiany) miejsca sieci stacjonarnej Telefonicznej Operator, na

pisemny wniosek Abonenta, w terminie 21 dni dokonuje zmiany lokalizacji, o czym zawiadamia Abonenta w terminie 14 dni. W przypadku, w którym nowa

a) poza obszarem sieci telekomunikacyjnej Operatora,

b) na obszarze geograficznym innym lokalizacja, w której przydzielono Abonentowi numer geograficzny Operator w terminie 21 dni od dnia wniosku

zawiadamia, w formie pisemnej, Abonenta o odmowie przeniesienia przydzielonego numeru do nowej lokalizacji wraz z podaniem uzasadnienia."

W IMIENIU OPERATORA W IMIENIU ABONENTA

Czytelny podpis Przedstawiciela Operatora Czytelny podpis Abonenta lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji

Operatora, karty SIM.
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