
 
Nazwisko i imi´PieczàtkaPodpis

Podpis

Seria i nr dowodu osobistego

 W imieniu Abonenta 
Zło˝enie podpisu przez Abonenta oznacza, ˝e zapoznał si´ z Umowà (strona 1 i 2) oraz akceptuje jej warunki i zawarte w niej oÊwiadczenia.
W imieniu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. 

Wyra˝am zgod´: na wyÊwietlanie mojego numeru abonenckiego na otrzymywanie informacji handlowych drogà elektronicznà 54. tak 55. nie
na przetwarzanie przez PTC Sp. z o.o. moich danych osobowych dla celów marketingowych w∏asnych produktów i us∏ug po zakoƒczeniu realizacji niniejszej Umowy 56. tak 57. nie

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ustala Limit kredytowy w wysokoÊci okreÊlonej w Cenniku. 

52. tak 53. nie

50. tak 51. nie

OÊwiadczam, ˝e otrzymałem (-łam), zapoznałem (-łam) si´ i akceptuj´ regulamin Êwiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polskà Telefoni´ Cyfrowà Sp. z o.o., Cennik oraz Warunki Oferty Promocyjnej4. Upowa˝niam Polskà Telefoni´ Cyfrowà Sp. z o.o. do 
wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
Abonent nie ma prawa kierowaç do sieci Era i innych sieci telekomunikacyjnych, za pomocà wydanych Abonentowi kart SIM, ruchu pochodzàcego z innych sieci telekomunikacyjnych, bez zgody Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Dzia∏anie takie stanowiç b´dzie 
naruszenie postanowieƒ Umowy, upowa˝niajàce Polskà Telefoni´ Cyfrowà Sp. z o.o. do rozwiàzania Umowy z winy Abonenta ze skutkiem natychmiastowym.
OÊwiadczam, ˝e wszystkie podane dane sà zgodne z prawdà i wyra˝am zgod´ na ich przetwarzanie dla celów realizacji niniejszej Umowy (Podstawa prawna: Dz.U. Nr 101/02 poz.926 z póên. zmianami).
Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie i udost´pnianie moich danych osobowych obejmujàcych imi´, nazwisko, numer telefonu oraz pe∏en adres zamieszkania, w celu Êwiadczenia us∏ugi Biur Informacji o Numerach Telefonicznych przez Polskà Telefoni´ Cyfrowà Sp. z o.o. 
oraz innych przedsi´biorców telekomunikacyjnych. Us∏uga Biura Informacji o Numerach Telefonicznych mo˝e byç realizowana jako us∏uga g∏osowa oraz w postaci spisu abonentów w formie ksià˝kowej lub elektronicznej. Informacja o adresie opublikowana w spisie 
abonentów b´dzie ograniczona do nazwy miejscowoÊci i ulicy. W przypadku spisu elektronicznego, mo˝liwe jest korzystanie przez jego u˝ytkowników z wyszukiwarek, które do tego spisu zosta∏y do∏àczone. Przyjmuj´ do wiadomoÊci, ˝e dla powy˝szych celów moje 
dane osobowe zostanà przekazane Telekomunikacji Polskiej S.A.

1 W przypadku Umowy zawartej z przeniesieniem numeru od dotychczasowego operatora, umowa zostaje zawarta pod warunkiem, ˝e w terminie okreÊlonym w pkt. 14 Umowy dotychczasowy operator umo˝liwi
przeniesienie numeru wskazanego w Umowie do sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. W przeciwnym wypadku umow´ uwa˝a si´ za niezawartà.

2 W przypadku Umowy zawartej z mo˝liwoÊcià zmiany numeru na numer przeniesiony od dotychczasowego operatora, numer abonencki zostanie zmieniony pod warunkiem, ˝e dotychczasowy operator umo˝liwi
przeniesienie numeru wskazanego w Umowie do sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

3 Wybór opcji f@ktura - pe∏na oznacza rezygnacj´ z otrzymywania w formie papierowej faktur, wykazów us∏ug telekomunikacyjnych i rachunków szczegó∏owych, zgodnie z Warunkami korzystania z us∏ugi „Obraz faktury w I-BOA”.
4 Dotyczy Warunków Oferty Promocyjnej – skreÊliç, je˝eli Umowa nie jest zawarta w ramach Oferty Promocyjnej.

Numer materia∏u:
Oddano do druku: XX.XX.XXXX r.

POMI¢DZY Polskà Telefonià Cyfrowà Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie, 02 - 222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisanà do Krajowego Rejestru Sàdowego prowadzonego przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, 
pod numerem KRS 0000029159, kapitał zakładowy 471 000 000 zł, NIP 526-10-40-567, REGON 011417295 (zwanà równie˝ Operatorem), a:

W ZAWARTA W DNIU
dzieƒ                    miesiàc                  rok miejscowoÊç

14. Numer abonencki

15. HAS¸O (minimalna d∏ugoÊç has∏a – 6 znaków, maksymalna – 20 znaków)

16. Termin rozpocz´cia Êwiadczenia us∏ug

14b.  przeniesienie numeru1

14a. numer +  4 8

z mo˝liwoÊcià zmiany na numer2 +  4 8
14c.  przeniesienie numeru 

19. Numer konta Abonenta

(je˝eli dzieƒ ten przypada w trakcie Cyklu rozliczeniowego, to Umowa zostaje przed∏u˝ona do koƒca Cyklu rozliczeniowego)

Us∏ugi dodatkowe / Opcje usług
29. Taryfa

30.       Pakiet dla Wygodnych
31.       Pakiet dla Wszechstronnych    32.       Opcja f@ktura - pe∏na3  
33.       Weekendy 200 34.       Weekendy 2000
35.       Wieczory i weekendy 200  
36.       Era i stacjonarne 35 37.       Era i stacjonarne 70 
38.       SMSy i MMSy  
39.       Wybrana osoba 200            40.       Wybrana osoba 2000 

        39a.      Numer…………..…………..…................ 40a.      Numer…………..…………..…................

41.       5 wybranych osób 200         42.       5 wybranych osób 2000 

        41a. Numer 1…………..…………..…............      42a.       Numer 1…………..…………..…............ 

        41b.       Numer 2…………..…………..…............      42b.       Numer 2…………..…………..…............

        41c.       Numer 3…………..…………..…............   42c.        Numer 3…………..…………..…............

        41d.       Numer 4…………..…………..…............   42d.        Numer 4…………..…………..…............

        41e.      Numer 5…………..…………..…............   42e.        Numer 5…………..…………..…............

43.       Blueconnect 5MB     44.       Blueconnect 50MB    45.       Blueconnect 500MB 
46.       Era Nr Stacjonarny 47.       Kaucja
48.  …………………………..……………………………  49.   ………………………………………………………… 

28. numer IMEI telefonu 

27. na czas nieoznaczony

26. w ramach promocji

Wybór numeru telefonu 21. standardowy 22. z∏oty    23. srebrny 24. na ̋ yczenie  

20. Numer Umowy

Jestem Abonentem PTC   17. tak    18. nie   

Umowa zosta∏a zawarta: 25. na czas oznaczony,  do
dzieƒ                       miesiàc                      rok

dzieƒ                       miesiàc                      rok

58. Telefon kontaktowy (nr kierunkowy i nr telefonu) 59. Faks kontaktowy (nr kierunkowy i nr faksu) 

60. E-mail ............................................................................................................ 61. Numer sprawdzenia weryfikacyjnego 

OÂWIADCZENIE

TELEFON

INFORMACJE SZCZEGÓ¸OWE

1. Imi´ i nazwisko

ZWANY DALEJ ABONENTEM
2. Kod pocztowy i miejscowoÊç

3. Ulica, numer domu i mieszkania

4. Seria i nr dowodu osobistego 5. Status Abonenta

6. Numer PESEL

7. Numer NIP

ABONENT

8. Imi´ i nazwisko

9. Kod pocztowy i miejscowoÊç

10. Ulica, numer domu i mieszkania

ABONENT - adres do korespondencji 

11. Kod pocztowy i miejscowoÊç

12. Ulica, numer domu i mieszkania

ABONENT - adres Êwiadczenia us∏ugi Era Numer Stacjonarny

13. Numer seryjny karty SIM
KARTA SIM 

INFORMACJE DODATKOWE
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I. Rodzaj Êwiadczonych usług
W zale˝noÊci od zawartej Umowy, rodzaj Êwiadczonych usług obejmuje:
• dla telefonii ruchomej: przyłàczenie do Sieci, dost´p do Sieci, wykonywanie i odbieranie połàczeƒ głosowych, przesyłanie wiadomoÊci tekstowych oraz inne usługi transmisji danych, przesyłanie                  
wiadomoÊci multimedialnych, roaming; 
• dla rozwiàzaƒ konwergentnych (Era Domowa, Era Firmowa): przyłàczenie do Sieci, dost´p do Sieci, wykonywanie i odbieranie połàczeƒ głosowych; 
• dla mobilnego Internetu z taryfà data: przyłàczenie do Sieci, dost´p do Sieci, wykonywanie i odbieranie połàczeƒ głosowych, przesyłanie wiadomoÊci tekstowych oraz inne usługi transmisji danych, roaming;
• dla mobilnego Internetu z taryfà blueconnect: przyłàczenie do Sieci, dost´p do Sieci, usługi transmisji danych z wyłàczeniem przesyłania wiadomoÊci tekstowych;
• dla telefonii stacjonarnej: przyłàczenie do Sieci, dost´p do Sieci, wykonywanie i odbieranie połàczeƒ głosowych;
• dla Internetu stacjonarnego: przyłàczenie do Sieci, dost´p do Sieci, dost´p szerokopasmowy.

II. Termin rozpocz´cia Êwiadczenia usług
1. Operator zobowiàzuje si´ rozpoczàç Êwiadczenie Usług Telekomunikacyjnych na podstawie Umowy w czasie nie dłu˝szym ni˝ 7 dni od daty zawarcia Umowy.
2. Dla Internetu stacjonarnego Operator zobowiàzuje si´ rozpoczàç Êwiadczenie Usługi na podstawie Umowy w terminie 7 dni od potwierdzenia przez Telekomunikacj´ Polskà S.A. technicznych mo˝liwoÊci 
uruchomienia usługi ADSL. Integralnà cz´Êcià Umowy jest prawidłowo wypełnione i podpisane „OÊwiadczenie o wyra˝eniu zgody na Êwiadczenie usługi ADSL”. 

III. Okres, na jaki została zawarta Umowa
Okres, na jaki została zawarta Umowa, wskazany jest na pierwszej stronie Umowy. Przy obliczeniu okresu, na który Umowa została zawarta, nie uwzgl´dnia si´ okresu, przez który Karta SIM pozostawała nieaktywna 
z powodu opóênienia Abonenta w zapłacie za Usługi Telekomunikacyjne. Do okresu, na który Umowa została zawarta, nie wlicza si´ równie˝ okresu, w którym Karta SIM pozostawała zawieszona na skutek 
powiadomienia Operatora przez Abonenta o zniszczeniu, uszkodzeniu, zagubieniu lub kradzie˝y Karty SIM, a Abonent nie wystàpił do Operatora o wydanie nowej Karty SIM w terminie 7 dni od powiadomienia.

IV. Sposób składania zamówieƒ na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi
1. Zamówienia na pakiety taryfowe oraz na dodatkowe opcje usługi mogà byç składane przez Abonenta osobiÊcie w Punktach Sprzeda˝y, telefonicznie, pisemnie, w formie elektronicznej oraz poprzez 
automatyczny system obsługi Abonenta. 
2. Szczegółowe informacje dotyczàce składania zamówieƒ na pakiety taryfowe oraz na dodatkowe opcje usługi dost´pne sà w Punktach Sprzeda˝y, w Biurze Obsługi Abonenta oraz na stronie internetowej www.era.pl.

V. Cykl (okres) rozliczeniowy
Cykl Rozliczeniowy jest to okres, za który dokonywane sà rozliczenia zobowiàzaƒ Abonenta wobec Operatora z tytułu Êwiadczenia Usług Telekomunikacyjnych. Cykl Rozliczeniowy rozpoczyna si´ w dniu 
miesiàca kalendarzowego wskazanym przez Operatora na Fakturze. Czas trwania danego Cyklu Rozliczeniowego jest równy liczbie dni miesiàca kalendarzowego, w którym dany Cykl Rozliczeniowy si´ rozpoczàł.

VI. Tryb i warunki dokonywania zmian Umowy oraz warunki jej przedłu˝enia
1. Zmiany Umowy wymagajà formy pisemnej, z zastrze˝eniem przepisów poni˝szych:
1.1) Abonent mo˝e zło˝yç Operatorowi oÊwiadczenie dotyczàce zmiany Umowy za pomocà Êrodków porozumiewania si´ na odległoÊç (telefonicznie, pisemnie, w formie elektronicznej oraz poprzez 
automatyczny system obsługi Abonenta). OÊwiadczenie zło˝one za pomocà Êrodków porozumiewania si´ na odległoÊç mo˝e zostaç dokonane przy spełnieniu nast´pujàcych warunków: (a) identyfikacja 
Abonenta; (b) zmiana dotyczy rodzaju Êwiadczonych usług, okresu, na jaki Umowa została zawarta, pakietu taryfowego lub sposobów składania zamówieƒ na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi 
oraz (c) zgoda Operatora na dokonanie zmiany Umowy, wskazanej przez Abonenta, za pomocà Êrodków porozumiewania si´ na odległoÊç. Szczegółowe informacje dotyczàce zakresu zmian, które mogà 
zostaç dokonane na odległoÊç oraz trybu ich dokonywania sà dost´pne w Punktach Sprzeda˝y, w Biurze Obsługi Abonenta oraz na stronie internetowej www.era.pl.

W przypadku zmiany Umowy za pomocà Êrodków porozumiewania si´ na odległoÊç, Operator potwierdzi Abonentowi fakt zło˝enia oÊwiadczenia o zmianie warunków Umowy, jego zakres i termin 
wprowadzenia zmian, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia jego zło˝enia. Abonentowi przysługuje prawo odstàpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, bez podania przyczyn, poprzez 
zło˝enie stosownego oÊwiadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oÊwiadczenia przed jego upływem. 
Abonentowi nie przysługuje prawo odstàpienia od dokonanej zmiany warunków Umowy, jeÊli Operator, za zgodà Abonenta, rozpoczàł Êwiadczenie usług zgodnie ze zmienionymi warunkami Umowy.

1.2) Operator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Umowy (w tym warunków okreÊlonych w regulaminie Êwiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polskà Telefoni´ Cyfrowà Sp. z o.o.). 
W przypadku zmiany warunków Umowy przez Operatora, o treÊci proponowanych zmian oraz o uprawnieniach przysługujàcych Abonentowi w zwiàzku z ich wprowadzeniem, Abonent zostanie poinformowany 
poprzez podanie informacji o nich do publicznej wiadomoÊci na stronie internetowej www.era.pl oraz na piÊmie, z wyprzedzeniem co najmniej jednego Cyklu Rozliczeniowego lub 30 dni (w przypadku, 
jeÊli zobowiàzania Abonenta nie sà rozliczane w Cyklach Rozliczeniowych) przed wprowadzeniem zmian w ˝ycie. W przypadku braku akceptacji zmian, Abonent ma prawo rozwiàzaç Umow´ z zachowaniem 
30 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec Cyklu Rozliczeniowego, o ile w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianach zło˝y stosowne oświadczenie w formie pisemnej 
w Punkcie Sprzeda˝y lub dor´czy takie oÊwiadczenie Operatorowi na adres jego siedziby (do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem). W przypadku nieskorzystania przez 
Abonenta w terminie okreÊlonym w zdaniu poprzednim z prawa wypowiedzenia Umowy, zmiana warunków Umowy wchodzi w ˝ycie w terminie wskazanym w zawiadomieniu.

2. Je˝eli Umowa została zawarta na czas oznaczony, po upływie okresu jej obowiàzywania ulega przedłu˝eniu na czas nieoznaczony, chyba ˝e jedna ze Stron zło˝y na 30 dni przed upływem tego okresu 
pisemne oÊwiadczenie o nie przedłu˝aniu Umowy.

VII. Regulamin Êwiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polskà Telefoni´ Cyfrowà Sp. z o.o. 
Regulamin Êwiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polskà Telefoni´ Cyfrowà Sp. z o.o. okreÊla w szczególnoÊci:
1) zakres Êwiadczonych Usług Telekomunikacyjnych, ze wskazaniem elementów składajàcych si´ na opłat´ abonamentowà;
2) dane dotyczàce jakoÊci usług;
3) zakres obsługi serwisowej; 
4) sposób i termin rozwiàzania Umowy;
5) zakres odpowiedzialnoÊci z tytułu niewykonania lub nienale˝ytego wykonania Umowy, wysokoÊç odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty;
7) zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji;
8) informacj´ o polubownych sposobach rozwiàzywania sporów;
9) sposób uzyskania informacji o aktualnym Cenniku oraz kosztach usług serwisowych.

VIII. Szczegółowe Warunki Korzystania z Usług Telekomunikacyjnych
1. Operator upowa˝niony jest do rozszerzania zakresu Êwiadczonych usług, w szczególnoÊci w miar´ powstawania nowych mo˝liwości technicznych. 
2. W przypadku, gdy specyfika danej usługi wymaga odr´bnego uregulowania, Operator upowa˝niony jest do wydania Szczegółowych Warunków Korzystania z Usługi Telekomunikacyjnej, które b´dà 
dost´pne w Biurze Obsługi Abonenta, Punktach Sprzeda˝y oraz na stronie internetowej www.era.pl.

IX. Warunki Oferty Promocyjnej
W przypadku, gdy Êwiadczenie Usług Telekomunikacyjnych odbywa si´ na zasadach promocyjnych, zasady te okreÊlajà Warunki Oferty Promocyjnej stanowiàce w takim wypadku załàcznik niniejszej Umowy.

X. Postanowienie końcowe
Terminy pisane wielkà literà, a niezdefiniowane w Umowie, majà znaczenie nadane im w regulaminie Êwiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polskà Telefoni´ Cyfrowà.


