
 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKLOMUNIKACYJNYCH nr  _______________ 
 
 
Zawarta w dniu : ______________________________ pomiędzy : OptiLink Piotr Dąbrowski z siedzibą w Sierakowie, adres : 05-250 
Radzymin, ul. Sienkiewicza 25 , działającą na podstawie Zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr OWA-
WEP-6000-67/09 (2),  numer NIP: PL1131184610 , REGON : 141604214 ,  reprezentowaną przez:  Piotra Dąbrowskiego, zwaną dalej OptiLink 
lub Operator , a abonentem : 

Dane Abonenta : 

Nazwa firmy lub Imię i Nazwisko :   
Reprezentowanym przez :   NIP :   

REGON:   Dokument rejestracyjny firmy :   

PESEL *  :  nie dotyczy Seria i numer dowodu osobistego * : nie dotyczy 

Adres siedziby / zameldowania : 
 

Adres do korespondencji :  
 

e-mail :   Telefon kontaktowy :   
* wypełnia klient będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej  

Warunki Umowy .  
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie następujących usług telekomunikacyjnych : 

Usługa WLR ( niższy abonament na linii TP S.A. )   Preselekcja ( tańsze poł. na linii TP S.A. )   Telefon stacjonarny na linii radiowej  

           E- FAX   Usługa VoIP ( abonament  i połączenia )   Nowe łącze telefoniczne    Nr dostępowy dla GSM  22 3972397  

2. Umowa została zawarta na czas :  

Nieokreślony  12 m-cy   24 miesiące  Inny :   

3. Adres e-mail na który mają być wysyłane faktury oraz szczegółowy wykaz połączeń :   
4. Numery abonenckie na których będzie świadczona usługa :  

5. Opłaty abonamentowe :   

 
6. Data rozpoczęcia świadczenia usług :  

Szczegółowy wykaz numerów MSN oraz zakresów numerów DDI znajduje się w Zamówieniu Abonamentu dla linii cyfrowej ISDN B RA 

 
7. Abonent oświadcza, że otrzymał i dokładnie zapoznał się z Cennikiem i 
Regulaminem Świadczenia Usług Abonamentu oraz Usług Połączeń przez 
OptiLink i zobowiązuje się do stosowania zawartych w nich postanowień.  
8. Abonent oświadcza, że posiada tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w 
której jest zainstalowane Urządzenie Abonenckie. 
9. OptiLink informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe Abonenta zawarte w 
Umowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Umowy (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 02.101.926, z późn. zm.).  
10. Abonent oświadcza, że:  wyraża zgodę ___  nie wyraża zgody ___ na 
przetwarzanie dodatkowych danych takich jak adresu korespondencyjnego, 
adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu kontaktowego dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji Umowy. 
11. Oświadczenie zawarte w pkt 10 jest niezależne od czasu trwania Umowy. 
12. Abonent wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych firmie 
dokonującej w imieniu OptiLink windykacji należności. 
13. Abonent wyraża zgodę na udział służb technicznych TP S.A., w usuwaniu 
awarii, dokonywanie prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych. 
14. OptiLink świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług 
Abonamentu oraz Usług Połączeń przez OptiLink i Regulaminami Promocji, a ich 
szczegółowy zakres i ceny określone są w Cennikach. Informacje o aktualnych 
Cennikach i Promocjach Abonent może uzyskać w Biurze Obsługi Klienta 
OptiLink pod numerem 0 22 397 79 92 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail : 
biuro@telekom24.pl . 
15. W ramach obsługi serwisowej OptiLink zapewnia: informacje dotyczące 
aktualnych cen i zakresu świadczonych usług, informację o ofertach 
promocyjnych, telefoniczną obsługę Abonentów, usuwanie Awarii. 
16. Czas usunięcia Awarii wynosi 36 godzin. 
17. Umowa zostaje zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony. W 
przypadku zawarcia Umowy na czas określony, po upływie okresu na jaki 
Umowa była zawarta, Umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony , 

 
 o ile żadna za Stron na 30 dni przed upływem obowiązywania Umowy nie złoży 
oświadczenia o nieprzedłużaniu Umowy. 
W przypadku gdy Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, a także w 
przypadku przedłużenia Umowy na czas nieokreślony Abonentowi przysługuje 
prawo do rozwiązania Umowy poprzez pisemne oświadczenie z zachowaniem 1 - 
miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca 
kalendarzowego. 
18. OptiLink zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury za więcej niż jeden 
Okres Rozliczeniowy, w przypadku gdy kwota należności od Abonenta nie 
przekroczyła w danym Okresie Rozliczeniowym 10 PLN netto, jednakże za okres 
nie dłuższy niż 6 miesięcy kalendarzowych. 
19. Abonentowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy tryb postępowania 
reklamacyjnego określony jest w Regulaminie. 
20. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usług Abonent może żądać 
odszkodowania w wysokości 1/30 średniej opłaty miesięcznej liczonej według 
rachunków telefonicznych dla numeru abonenckiego, którego dotyczy przerwa 
w świadczeniu Usług, z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych, jednakże nie 
dłużej niż z okresu ostatnich 12 miesięcy, a w przypadku gdy Abonent korzysta z 
Usług krócej niż 3 miesiące, średniej opłaty miesięcznej dla tego okresu. 
Odszkodowanie nie przysługuje jeżeli w Okresie Rozliczeniowym łączny czas 
przerwy był krótszy niż 36 godzin, lub w przypadku, gdy przyczyna przerwy w 
świadczeniu Usługi leży po stronie Abonenta. 
21. Spory z Abonentem, będącym Konsumentem, mogą być rozstrzygnięte w 
drodze mediacji lub poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego przy 
Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 
22. Załączniki  tj  Cennik , załącznik rabatowy, regulamin świadczenia usług 
stanowią integralną część Umowy .  

UWAGI :  
                      OptiLink ( czytelny podpis , pieczęć )                                                                                 Abonent ( czytelny podpis , pieczęć ) 
 

 


