
            Telesur 
Heiligenweg #14 

Paramaribo – Suriname SA 
Telefoon: + 597 473 944 / 474 242 

Fax: + 597 424 171 

www.telesur.sr 
      

01.07.2017 

Telesur Mobiel Postpaid DATA ONLY  

 

 
 

DATAPLANNEN 3 GB SRD 60.00

 6 GB SRD 90.00

11 GB SRD 150.00

    

MOBIEL CONTRACT DUUR 1JR

2JR

*LET WEL: BIJ OVERVERBRUIK WORDT EEN TARIEF VAN 0.07SRD        p/MB GEFACTUREERD

DATA PAKKETTEN

 

 

 

Ingangsdatum  / /

 

 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: 
 

 

Naam verkoper: .............................. 
 

Datum  : .............................. 
 
Handtekening : .............................. 
 

 

Naam klant : .............................. 
 

Datum  : .............................. 
 
Handtekening : .............................. 

De klant gaat accoord met de inhoud van dit contract en de geldende TeleG en Telesur Voorwaarden  
** ***De tarieven zijn exclusief 8% OB 

  

 Naam   
Voornamen   
ID / Paspoort nr.  
Adres  
Debiteurennummer  
Contactnummer  
E-mail adres  
Bankinstelling  
SRD Giro Rekeningnummer  
Aan te sluiten 
mobielnummer 
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Belangrijk 

 

 Indien de klant binnen 2 maanden zijn contract opzegt, betaalt de klant de toestel 

korting terug 

 Indien de klant na 2 maanden zijn contract opzegt, betaalt de klant zowel de 

toestel korting als de resterende abonnements duur van het contract. 

 

Disclaimer: 
 

Gebruik van de U-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 Data Only-product daar waar deze wordt aangeboden. 

 

Telesur sluit alle verantwoordelijkheden uit en is 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 of: 

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 verleend. 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 de DataOnly service is afhankelijk van 

enkele factoren zoals het type mobiel toestel, de locatie en het aantal gelijktijdige gebruikers in 

het bestrijkingsgebied waar u zich op dat moment bevindt. 
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