UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWEJ
TELEFONII CYFROWEJ
Data zawarcia: ........................................... ..............

Miejsce zawarcia:.......................................................Numer Umowy:....................................................

Pomiędzy firmą BIG SERWIS S.C. z siedzibą w Zabrzu i adresem: ul. Łangowskiego 2, 41-800 Zabrze, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez Urząd Miejski w Zabrzu pod numerem 1424/00 z dnia 11.12.2000, zwaną dalej „Operatorem”
Reprezentowaną przez: ............................................................................................................... oraz
Abonentem:
Adres i siedziba:
ulica
Kod pocztowy
Adres do korespondencji:

poczta

ulica
kod pocztowy

nr domu

nr lokalu
Telefon

nr domu

poczta

miasto

NIP:
REGON / nr dowodu tożsamości*:

nr lokalu

miasto

Telefon

email

Zasady świadczenia usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej (ITC)
Data aktywacji (rozpoczęcia świadczenia)
……………………………………..

Tryb naliczania opłat abonamentowych:

□ Przed-płacony (PREpaid)

Pakiet taryfowy:

□ Po-płacony (POSTpaid)
□ limit miesięczny:……………

□ Standard

□ Pełny

Czas obowiązywania Umowy:

□ na czas nieokreślony od

□ na czas określony od

do

Oferta specjalna:
Opis:

Nadane numery:
Numery abonenckie:

Numery Fax-2-Email:

Numery Vice-2-Email:

1. ……………………………………….

1……………………………………………

1. …………………………………….

2. ……………………………………….

2. …………………………………………..

2. …………………………………….

3. ……………………………………….

3. …………………………………………..

3. …………………………………….

4. ……………………………………….

4. …………………………………………...

4. …………………………………….

Ustalenia dodatkowe:
Dane osobowe*:
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) Operator
informuje, że:
1. jest administratorem danych osobowych zbieranych w celu świadczenia usług ITC oraz w celu marketingowym;
2. przysługuje Pani / Panu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania;
3. dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.
Oświadczenia Abonenta*:
Wyrażam dobrowolnie zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych , to jest imienia, nazwiska, pełnego adresu i numeru telefonu w
celach marketingowych Operatora.
Wyrażam dobrowolnie zgodę / nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych, to jest imienia, nazwiska, pełnego adresu i numeru telefonu w
książce telefonicznej abonentów Operatora.
* dotyczy osób fizycznych

Opłaty: Abonent uiści opłaty podane na fakturze w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Za dzień płatności uważa się dzień wpłynięcia należnej sumy
na rachunek bankowy wskazany w fakturze wystawionej przez Operatora.
Oświadczenie Abonenta: Abonent oświadcza, że otrzymał, zapoznał się i akceptuje Regulamin wykonywania usługi ITC świadczonej przez Operatora, który
stanowi integralną część Umowy i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Zmiany Umowy: Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

____________________________
Operator
czytelny podpis przedstawiciela i pieczęć

BIG SERWIS S.C. - tel: 32 276-56-66, voip@bigserwis.pl

____________________________
Abonent
czytelny podpis i pieczęć

Internetowa Telefonia Cyfrowa

Protokół odbioru technicznego
Urządzenie
VoIP Model:
hasło
użytkownika:

Nr seryjny:

Adres IP:

Login
administracyjny:

hasło
administracyjne:

bsvoip

Adres panelu zarządzającego kontem:

http://panel.itc.energis.pl
Logowanie w trybie użytkownika: nr_telefonu / hasło użytkownika
Logowanie w trybie administracyjnym: login_administracyjny / bsvoip

Oświadczenie Abonenta:
•
•
•

Potwierdzam przeprowadzenie instalacji usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej zgodnie ze specyfikacją określoną w Umowie.
Potwierdzam przyjęcie sprawnego Urządzenia VIP.
Potwierdzam możliwość korzystania z usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej zgodnie z zawartą Umową i Regulaminem.

____________________________

____________________________

Operator
Data, czytelny podpis przedstawiciela oraz pieczęć

Abonent
data, czytelny podpis i pieczęć

BIG SERWIS S.C. - tel: 32 276-56-66, voip@bigserwis.pl

Internetowa Telefonia Cyfrowa

