TELESUR Klantenservice 152 | WhatsApp +5978885888
klantenservice@telesur.sr | www.telesur.sr

☐ Nieuw
☐ Wijziging

GI PRISIRI CONTRACT TELESUR
Invullen als het geen
Nieuwe Aanvraag is

GEGEVENS

☐ Opheffing

☐ Upgrade
☐ Downgrade

DEBITEURENNUMMER
AANSLUITNUMMER
Overeenkomst voor mobiele telefonie tussen Het Telecommunicatiebedrijf Suriname (hierna: “TELESUR”) en klant.
Voornaam
M V

Achternaam
Telefoon/ Mobiel nr.

E-mail

Straatnaam

LEGITIMATIE
AANVRAGER

Huisnummer

.....

Woonplaats

District

ID nummer

Geboortedatum

Gelieve een kopie van de ID kaart/ Rijbewijs / Paspoort toe te voegen

KEUZE
Aan te sluiten mobielnummer
TELEFOON

Simkaartnummer (IMSI)

☐ ZONDER TELEFOON ☐ MET TELEFOON (zie ook informatie onder TELESUR MEDEWERKER)

GI PRISIRI
ABONNEMENT
*Tarieven zijn excl. OB

Contract Duur
1 jaar
2 jaren
3 jaren

Gi Prisiri 10
SRD 210.00
300

Gi Prisiri 20
SRD 420.00
600

Gi Prisiri 30
SRD 630.00
900

SRD 3.36

SRD 3.15

SRD 2.94

200
☐
☐
☐

400
☐
☐
☐

Ongelimiteerd
☐
☐
☐

Abonnement per maand
Bundel Minuten
Bellen buiten de bundel per min
Bundel SMS

* Bundel minuten voor het bellen naar Telesur nummers (mobiel & vast)
* Bundel SMS is voor het SMS’en naar Telesur nummers

AANVULLEND

☐ MOBIEL INTERNET
*Tarieven zijn excl. OB

PAKKET
5,120 MB
8,192 MB
12,288 MB

Abonnement per maand
SRD 180.00
☐
SRD 270.00
☐
SRD 390.00
☐

51,200 MB

SRD 1440.00

☐

*Over verbruik: SRD 0.042 per MB

☐VOORDEELNUMMERS

Friends & Family nummers

Gi Famiri Prisiri Closed User Group (CUG)

*Tarieven zijn excl. OB

Bellen naar deze nummers voor
SRD 3.15 p/min – bij Gi Prisiri 10
SRD 2.94 p/min – bij Gi Prisiri 20
SRD 2.73 p/min – bij Gi Prisiri 30

Abonnement SRD 105.00 per nummer per maand
Maximaal 4 Prepaid e/o Postpaid nummers

1
2
3
4
5

Postpaid nummers

Prepaid nummers

1
2
3
4

1
2
3
4

GI PRISIRI CONTRACT TELESUR

Internationale Voordeel
nummers
Bel 15% goedkoper naar deze
nummers

1
2
3
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Voordelen van de postpaid pakketten:
Basis belminuten en basis smsjes tegen voordelige
tarieven t.b.v. alle postpaid klanten
15% korting op de maandelijkse internationale
faktuur van de 3 opgegeven internationale
voordeelnummers t.b.v. alle postpaid klanten
Tegen een goedkoper tarief bellen naar de 5
opgegeven nationale mobiele nummers (Friends &
Family) t.b.v. alle postpaid klanten;
Onbeperkt bellen binnen de Gi Famiri Prisiri Closed
User Group (CUG) t.b.v. alle opgegeven prepaid en
postpaid klanten
Gratis belweekenden t.b.v. Mobiel Internet
postpaid klanten (Zat 00:00 am tot Zo. 23:59 pm)
Gratis sms avonden t.b.v. Mobiel Internet postpaid
klanten (Ma. t/m Zo. van 23:00 pm tot 07:00 am)
Gratis belavonden t.b.v. alle Gi Prisiri en Go
Business postpaid klanten (Ma. t/m Zo. van 22:00
pm tot 07:00 am)
Altijd Korting bij aankoop van een Nieuw toestel.
De grootte van de korting is afhankelijk van het
type contract en de gekozen contractduur.

Belangrijk
•
Indien de klant binnen 2 maanden het contract
opzegt, betaalt de klant de toestelkorting terug
•
Indien de klant ná 2 maanden het contract
opzegt, betaalt de klant zowel de toestelkorting
als de resterende abonnementsduur van het
contract.

ONDERTEKENING

E-mail

Disclaimer:
Gebruik van de SIM van het Telecommunicatiebedrijf
Suriname, Telesur, betekent dat u de Algemene
Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt,
tenzij (elders) uitdrukkelijk anders is bepaald. Telesur
behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder
vooraankondiging wijzigingen en/of veranderingen aan te
brengen aan deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van
toepassing op het Mobiel Internet product, daar waar deze
wordt aangeboden. Zie de Algemene Voorwaarden op
www.telesur.sr.
Telesur is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor
enige materiële of immateriële schade van welke aard dan
ook, met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, in
verband met of die voortvloeit uit:
1. het gebruik van toestellen die zijn ‘ontlocked’
en/of toestellen waar er op de software een
‘jailbreak’ door de klant is uitgevoerd;
2. het gebruik van toestellen die niet door Telesur
zijn verkocht.
Telesur stelt al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is, in het werk
om een hoge dekkingskwaliteit te geven, doch kan hiervoor
geen garantie geven. De dekkingsinformatie is indicatief en
daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Afhankelijk
van het soort gebouw waarin en de locatie waar u zich
bevindt, alsook het mobiele toestel waar gebruik van wordt
gemaakt, kan de dekkingskwaliteit afwijken. De werkelijke
snelheid van deze service is afhankelijk van enkele factoren
zoals het type mobiel toestel, de locatie en het aantal
gelijktijdige gebruikers in het bereikgebied waar u zich op
dat moment bevindt.

De Algemene Voorwaarden voor de Telecommunicatiediensten van Telesur zijn van toepassing op de afgenomen dienst(-en) in
deze overeenkomst. Door ondertekening verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en geeft u aan akkoord te
zijn met de gemaakte keuze voor te leveren dienst(-en).

DATUM

HANDTEKENING

TELESUR MEDEWERKER
GEGEVENS TELEFOON
Invullen door Telesur medewerker
als gekozen voor een abonnement
met een telefoon.

AFGIFTE TELEFOON

Telefoon model
IMEI nummer

Prijs Telefoon
SRD
Toestelkorting
SRD
Eenmalig te betalen SRD

Telefoon afgegeven d.d.

Handtekening klant

De klant laten tekenen voor
ontvangst van de telefoon.

AFGEHANDELD
Naam en handtekening
Telesur medewerker

Datum
Naam Telesur medewerker

GI PRISIRI CONTRACT TELESUR

Handtekening Telesur medewerker
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