Obowiązuje od 01.12.2018
Kod dokumentu: Z4/NHE/18/02

Załącznik nr 4. Oświadczenie t-novum hendy
Umowa nr

/

/ MOB/

Imię i nazwisko/Nazwa firmy *
Adres zameldowania/Adres siedziby* (ulica)
Miejscowość

nr domu

nr lok.

-

kod pocztowy

PESEL/NIP*
Oświadczam, że przed zawarciem Umowy z Novum S.A. ( dalej również "Operator") otrzymałem/am wszystkie wymienione poniżej informacje:
•

•
•

Novum S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przed Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368094, NIP 9491924705, Regon 152185875, o kapitale zakładowym 29 408 671 zł w pełni opłaconym, wykonująca działalność telekomunikacyjną
na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 9324 prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest firmą telekomunikacyjną konkurencyjną wobec
Orange Polska S.A. i innych dostawców usług telekomunikacyjnych;
Novum S.A. jest firmą telekomunikacyjną konkurencyjną wobec operatorów sieci Plus, T-Mobile, Play i innych dostawców usług telekomunikacyjnych;
z chwilą podpisania Umowy decyduję się na korzystanie z usług Novum S.A.

Ponadto oświadczam, że przed zawarciem umowy zostałem/am poinformowany w sposób rzetelny, jasny i zrozumiały o:
• prawie do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa/na odległość, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 w
ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) , w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z Umową/Regulaminem Świadczenia Usług t-novum hendy oraz
otrzymałem wzór oświadczenia o odstąpieniu;
• skutkach rozwiązania Umowy, w tym o konieczności zapłacenia w takim przypadku Opłaty wyrównawczej (kary umownej), o której mowa w Regulaminie Świadczenia Usług t-novum hendy /Cenniku, jak również
wysokości Opłaty wyrównawczej;
• tym, iż w przypadku otrzymania rabatu z tytułu korzystania z usług t-novum hendy w związku z korzystaniem z innych usług świadczonych przez Novum S.A. rezygnacja z którejkolwiek z takich usług będzie
oznaczała utratę rabatu w odpowiedniej części.
Ponadto oświadczam, że jestem świadomy/a, iż:
• dane przekazuję NOVUM S.A. dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2014 r. poz.1182);
• mogą powstać konsekwencje, w tym finansowe, wynikające z rozwiązania umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu, na jaki
umowa została zawarta, a także tego, że konsekwencje te nie obciążą nowego dostawcy, w szczególności zobowiązania do zwrotu udzielonej ulgi (w wysokości określonej w umowie*);
• z chwilą przeniesienia numeru nie będę mógł/mogła korzystać z usług dotychczasowego dostawcy;*
• umieszczenie karty SIM w urządzeniu nierealizującym usług głosowych uniemożliwia wykonywanie połączeń telefonicznych, w tym połączeń do numerów alarmowych;
• okres rękojmi oraz gwarancji telefonu zakupionego w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług t-novum hendy rozpoczyna bieg w chwili wydania telefonu;
• w związku z faktem udzielenia ulgi związanej z zakupem telefonu, również w przypadku rozwiązania Umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług Novum S.A. naliczy opłatę wyrównawczą w związku z udzieloną
ulgą;
• możliwość korzystania ze wszystkich usług t-novum hendy zależy od funkcjonalności wykorzystywanego urządzenia telekomunikacyjnego;
• mam obowiązek uiszczania comiesięcznej opłaty abonamentowej określonej w Cenniku, właściwej dla wybranej przeze mnie Taryfy oraz opłat za inne usługi świadczone na podstawie Cennika.

Potwierdzam również, że przed zawarciem umowy otrzymałem/am i zapoznałem/am się z Umową i załącznikami do Umowy (w tym dotyczącym sprzedaży telefonu), Cennikiem i Regulaminem Świadczenia Usług
t-novum hendy
* w przypadku zawarcia umowy z przeniesieniem numeru od dotychczasowego dostawcy

Data i czytelny podpis Abonenta (imię i nazwisko)
lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Abonenta
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