INSTRUKCJA
Zamówienie usługi MultiSaver
„krok po kroku”

1. Aby zamówić usługę MultiSAVER należy skontaktować się z przedstawicielem
handlowym Operatora, odwiedzić najbliższe Biuro Obsługi Klienta lub zadzwonić
na numer Infolinii 801 706 801. Dodatkowo, przewidzieliśmy dla Państwa wygody
możliwość elektronicznego złożenia druku zamówienia. Ta forma zamówienia
przewidziana jest dla klientów posiadających już usługę Multimedia Internet. W celu
zamówienia usługi MultiSaver należy wejść na stronę:
zakładka Internet

www.multimedia.pl

MultiSaver

2. Następnie należy wybrać zakładkę: ZAMÓW!
(W nowym oknie pojawi się formularz Zamówienia. W celu prawidłowego złożenia
Zamówienia należy postępować wg poniższych wskazówek).
 Zamówienie dotyczy:
Nowe Zamówienie – należy zaznaczyć tę opcje, jeżeli zamawiasz usługę
po raz pierwszy
Zmiana pakietu i/lub wariantu – należy zaznaczyć tę opcję, jeżeli posiadasz już
aktywną Usługę MultiSaver ale chcesz dokonać zmiany usługi (np. z MultiSaver na
MultiSaver PRO).
Uwaga: należy pamiętać, że podczas procesu zamiany, usług nastąpi dezaktywacja
dotychczasowego Klucza subskrypcji. Do momentu aktywacji usługi w nowym
wariancie, komputer jest chroniony przez program nie pobierający uaktualnień.
Należy pamiętać,

iż z upływem czasu obniżeniu ulega skuteczność posiadanego

oprogramowania, dlatego ważne jest aby potwierdzić Zamówienie bez zbędnej
zwłoki. Wpisanie Klucza subskrypcji niezbędnego do nowego wariantu Programu
praktycznie aktywuje i aktualizuje usługę.
W następnym kroku wypełniamy zamieszczone w formularzu pola:
 Nr klienta:
Istotne jest aby dokładnie wprowadzić numer do Formularza ponieważ jest on
jednym z elementów pozwalających zweryfikować klienta podczas procesu aktywacji
usługi. Numer klienta znaleźć można na fakturze abonenckiej w miejscu pokazanym
na ilustracji. W przypadku klientów którzy nie otrzymali jeszcze pierwszej faktury
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numer ten można znaleźć na Umowie Abonenckiej lub dokumentacji związanej
z aktywacją usługi Multimedia Internet (Protokół przekazania sprzętu, Zlecenie
aktywacji usługi dodatkowej)

 Numer kontaktowy
Po uzupełnieniu pola z numerem klienta konieczne jest podanie numeru
kontaktowego (przynajmniej jeden numer w formacie podanym w Formularzu).
 Adres e-mail
Konieczne jest też podanie adresu e-mail. Adres ten posłuży jako jedna z form
kontaktu z klientem w przypadku problemów zdefiniowanych w Regulaminie
świadczenia Usługi MultiSaver. W przypadku klientów którym usługa internetowa
realizowana jest w technologii innej niż HFC lub DSL adres e mail posłuży także jako
hasło podczas logowania się na stronie internetowej, gdzie przekazany zostanie
klucz subskrypcji.
 Dodatkowe identyfikatory
Kolejny krok to uzupełnienie pól stanowiących dodatkowe identyfikatory. Są to:
Numer PESEL: w celu identyfikacji Abonenta konieczne jest podanie 5 ostatnich
cyfr (np.: 79123112345) numeru PESEL osoby uprawnionej do złożenia zamówienia.

Instrukcja- zamówienie usługi MultiSaver „krok po kroku”

-3-

W przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów uprawnionych do złożenia
Zamówienia zamiast pola związanego z PESELEM wypełnić należy pole „Numer
NIP”
Aby proces zamówienie przebiegł sprawnie, konieczne jest podanie przez
Abonenta co najmniej jednego numeru telefonu, adresu e-mail, Numeru Klienta
i Dodatkowego Identyfikatora.
3. Po wypełnieniu części związanej z identyfikacją osoby zamawiającej, następuje
cześć związana z wyborem usługi i akceptacją warunków jej świadczenia.
W tym celu należy w części „Zamawiam usługę” wybrać jeden z dostępnych
Pakietów i wariantów. Wyboru dokonuje się poprzez odznaczenie pola przy wybranej
usłudze.
Pole
wyboru

Pakiet/Wariant

Cena brutto

MultiSaver / 2 komputery

5,99 zł

MultiSaver / 5 komputerów

10,99 zł

MultiSaverPRO / 2 komputery

12,99 zł

MultiSaverPRO / 5 komputerów

24,99 zł

4. Ostatnim krokiem jest zaakceptowanie warunków świadczenia usługi MultiSaver
(w tym Regulaminu świadczenia Usługi Multisaver i Cennika). Regulamin dostępny
jest w wersji elektronicznej jako element Formularza. Regulamin jak również Cennik
można również pobrać ze strony www.multimedia.pl.
Potwierdzenie zaakceptowania wyżej wymienionych dokumentów jak również
wrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji
procesu aktywacji i świadczenia Usługi umożliwia wysłanie Formularza. Dokonuje się
tego przez „kliknięcie” przycisku „Wyślij”. Jeżeli jakieś z wymaganych pól nie zostało
uzupełnionych, wówczas podczas próby wysłania Formularza wyświetlony zostanie
na ekranie komputera stosowny komunikat z informacją jakie pola należy uzupełnić.
Wykonanie tych czynności umożliwi prawidłowe i skuteczne złożenie zamówienia.
5. Wysłanie Zamówienia powinno skutkować kontaktem jaki nawiąże z Państwem
Operator w celu potwierdzenie danych zawartych w formularzu i dopełnieniem
formalności związanych z zawarciem kontraktu.
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6. Program (plik instalacyjny) jest możliwy do pobrania ze strony internetowej
Multimedia Polska. Zwracamy uwagę na możliwość skorzystania z 14 dniowej
wersji testowej oprogramowania. Będzie ona aktywna przez wskazany okres bez
konieczności

podawania

Klucza

subskrypcji.

Sam

klucz

subskrypcji

zaraz

po zakontraktowaniu usługi zostanie przekazany na zabezpieczona stronę
internetową:
www.multimedia.pl

zakładka Internet

MultiSaver

Pobierz klucz/resetuj klucz
do której dostać się będzie można po dokonaniu identyfikacji (po zalogowaniu)
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