
FORMULARZ REJESTRACYJNY
 

 Dane Usługobiorcy:

Imię i nazwisko*: 

Imię i nazwisko **: 

Dokument tożsamości (nazwa, numer): 

Nazwa firmy: 

NIP:                                  KRS lub CEIDG:                         REGON:  

Ulica:                                           Nr domu:                       Nr lokalu: 

Miejscowość:                                 Kod:                  Województwo: 

Ulica:                                          Nr domu:                         Nr lokalu: 

Miejscowość:                                 Kod:                 Województwo: 

E-mail:                                             Telefon kontaktowy: 

Liczba zakupionych SMS-ów: 

Zapłacone wynagrodzenie:  

* dotyczy osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub
osoby reprezentującej firmę
** w przypadku reprezentacji łącznej

  

Adres do korespondencji:



Poprzez uzupełnienie i przesłanie niniejszego Formularza Rejestracyjnego
Usługobiorca oświadcza niniejszym, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje

fakt, że: 
 

1)      Usługodawcą jest Next Mobile Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696335, NIP:
5213795782, REGON: 368360006, kapitał zakładowy w wysokości: 40.000, -
złotych, email: dok@nextmobile.pl.

2)      Zawiera umowę, z obowiązkiem zapłaty z zastosowaniem Metody
rozliczeń Pre-paid, której przedmiotem jest korzystanie przez Usługobiorcę 
z udostępnianego drogą elektroniczną Systemu teleinformatycznego,
przeznaczonego do wysyłki SMS, za pośrednictwem strony internetowej pod
adresem: https://sms.nextmobile.pl/ („Umowa”).

3)      Przed zawarciem Umowy zapoznał się z Regulaminem świadczenia
Usługi – Masowa Wysyłka SMS oraz Cennikiem Usługi – Masowa Wysyłka SMS,
dostępnymi na stronie internetowej www.nextmobile.pl/sms oraz akceptuje
ich treść i zobowiązuje się do korzystania z Usługi – Masowa Wysyłka SMS
zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu i Cennika.

4)      Zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za zamówiona liczbę SMS-ów
przed rozpoczęciem korzystania z Usługi – Masowa Wysyłka SMS.

5)      Zobowiązuje się do korzystania z Usługi – Masowa Wysyłka SMS w sposób
zgodny z prawem.

6)      Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego zawieszenia
świadczenia Usługi oraz rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę zasad korzystania z Usługi –
Masowa Wysyłka SMS w szczególności poprzez wysyłanie SMS zawierających
niezamówione informacje handlowe, treści o charakterze pornograficznym,
nawołujące do nienawiści, nietolerancji lub naruszające prawa osób trzecich
zwłaszcza prawo do prywatności, prawo własności intelektualnej.

7)      Określenia pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie
świadczenia Usługi – Masowa Wysyłka SMS.
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