Record#_________
Szanowny Kliencie:
Dziękujemy za wybór WDT Digital. Ze względu na wymogi formalne prosimy podpisać i odesłać w
załączonej kopercie poniższy dokument, potwierdzając tym samym Państwa akceptację warunków i
zasad korzystania z serwisu WDT Digital. Aktywacja serwisu WDT Digital nastąpi pod warunkiem
otrzymania Państwa pisemnej zgody.
ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU WDT DIGITAL
•

Otrzymują Państwo Internet DSL i Cyfrowy Telefon Stacjonarny w pakiecie WDT Digital.

•

Cena pakietu w zależności od wybranego planu wynosi $45.99 lub $39.99 miesięcznie.

•

Zobowiązują się Państwo do korzytamia z serwisu WDT Digital kontraktem na 1 rok.

•

Sprzęt WDT Digital nabywają Państwo za dodatkową opłatą; koszty przesyłki, podatki i inne opłaty nie są wliczone w cenę
pakietu WDT Digital.

•

Upoważniają Państwo WDT Digital do ściągania należnosci za serwis z Państwa karty kredytowej. Opłaty za plan WDT
Digital dokonywane są automatycznie, zawsze z miesięcznym wyprzedzeniem.

•

Jeżeli zużycie wykonywanych połączeń poza planem WDT Digital w danym miesiącu przekroczy $50, z Państwa karty
kredytowej zostanie automatycznie pobrana ta kwota.

•

Aby podłączyć i zainstalować linie DSL oraz serwis WDT Digital w Państwa budynku i mieszkaniu, konieczne jest
umówienie dwóch oddzielnych spotkań z przedstawicielami obsługi technicznej. Podczas wyznaczonych spotkań
wymagana jest Państwa obecność w celu zapewnienia dostępu do wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń. W
przypadku Państwa nieobecności podczas uzgodnionych spotkań pobierana będzie opłata karna w wysokości $50.

•

Jakość linii DSL i podłączenie serwisu WDT Digital będą ostatecznie potwierdzone po ostatnim terminie instalacji.

•

Jeżeli zamkną Państwo serwis WDT Digital przed upływem jednorocznego kontraktu, zostanie pobrana opłata karna w
wysokości $250 za przedterminowe rozwiązanie umowy.

Numer Alarmowy 911
Aby zapewnić Państwu pomoc i bezpieczeństwo w nagłych sytuacjach, WDT współpracuje z jedną z największych służb 911. Jeżeli w sytuacji
zagrożenia życia lub nagłych wypadkach zadzwonią Państwo na Numer Alarmowy 911, służby ratownicze zostaną wysłane na Państwa adres
domowy. Dlatego zgodnie z wymogami serwisu 911, należy podczas rejestracji WDT Digital podać dokładny adres domowy i w razie jego
zmiany, informację tą uaktualnić. Ponadto, dzwoniąc na numer Alarmowy 911, w wyjątkowych przypadkach proszę być przygotowanym na
potwierdzenie swojej lokalizacji. Bez dodatkowej identyfikacji swoich danych, w razie przerwania rozmowy, jednostki ratownicze nie będą w
stanie udzielić konieczniej pomocy. Możliwość korzystania z serwisu 911 zagwarantowana jest i pokrywa się w większości przypadków z
zakresem działania serwisu WDT. Przyjmując do wiadomości i zgadzając się na powyższe zasady korzystania z Numeru Alarmowego E911,
Państwo rozumieją, że WDT serwis E911 może mieć pewne ograniczenia, oraz różni się od tradycyjnego systemu alarmowego 911.
Szczegółowe różnice zostały zawarte w pełnym opisie zasad korzystania z serwisu. WDT nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli serwis
E911 nie działa prawidłowo i nie ponosi odpowiedzialności również, jeżeli adres domowy w systemie nie jest aktualny.

Podpisując się poniżej, zgadzają sie Państwo na wyżej wymienione warunki, oraz całość zasad korzystania z serwisu
WDT Digital zawartych na stronie internetowej: http://www.wdtdigital.com/terms.php
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