Regulamin Promocji

2016/193/1-2 „Wygadana Oferta - Internet+ na 24 m-ce EF”
prowadzonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem Promocji 2016/193/1-2 „Wygadana Oferta - Internet+ na 24 m-ce EF”, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją ¹, ² jest
Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (81-341) przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON:
190007345, NIP: 586-10-44-881, kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91 764 808 PLN, zwana dalej Operatorem.
2. W Promocji może brać udział (Uczestnik):
osoba fizyczna, która zamieszkuje lub/i prowadzi działalność gospodarczą na Obszarze Promocji, nie jest Abonentem Usługi Multimedia
Internet Operatora i która w okresie trwania Promocji zawrze z Operatorem, na zasadach niniejszej Promocji, Umowę Abonencką
o świadczenie Usługi Multimedia Internet4 w Pakiecie Internet 6Mb+ albo w Pakiecie Internet 12Mb+ albo w Pakiecie Internet 20Mb+ albo
w Pakiecie Internet 30Mb+ albo w Pakiecie Internet 60Mb+ albo w Pakiecie Internet 120Mb+, a w przypadku gdy Uczestnik wyrazi taką
wolę, również o świadczenie Usługi Dodatkowej Mega Bezprzewodowa Sieć Multimedialna lub/i Usługi Telefonii Komórkowej
multiMOBILE w Planie Taryfowym multiMOBILE BIS, zwaną dalej Umową Abonencką w Promocji.
3. Operator zastrzega, że łączna liczba Usług Telefonii Komórkowej multiMOBILE w Planie Taryfowym multiMOBILE BIS aktywowanych na
rzecz Uczestnika na warunkach niniejszej Promocji, nie może być większa niż 1, z zastrzeżeniem postanowień §1 ust. 4 poniżej.
4. W przypadku Uczestnika, który dodatkowo zawrze z Multimedia Polska Energia Sp. z o.o.3 Umowę Kompleksową dla Energii Elektrycznej na
warunkach Oferty Promocyjnej „Energia do multimediów 5” nr 001/16/PK albo na warunkach Oferty Promocyjnej „Energia z Obniżką Ceny 3” nr
007/16/MVN, dalej Umowa Kompleksowa, łączna liczba Usług Telefonii Komórkowej multiMOBILE w Planie Taryfowym multiMOBILE BIS
aktywowanych na rzecz tego Uczestnika na warunkach niniejszej Promocji, nie może być większa niż 2.
5. Przystępując do niniejszej Promocji Uczestnik składa oświadczenie o liczbie Usług Telefonii Komórkowej multiMOBILE w Planie Taryfowym
multiMOBILE BIS, które mają być aktywowane na jego rzecz na warunkach niniejszej Promocji.
6. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby, które w okresie 2 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy Abonenckiej w Promocji korzystały,
w charakterze Abonenta, z Usługi Multimedia Internet Operatora.
7. Okres trwania Promocji: od dnia 14 marca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.4 Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez
Uczestników Promocji w okresie jej trwania. Upływ okresu trwania Promocji nie pozbawia Uczestnika prawa zawarcia Umowy Abonenckiej
w Promocji na warunkach niniejszej Promocji. W takim przypadku, Umowa Abonencka w Promocji może zostać zawarta nie później niż w terminie
14 dni od upływu okresu trwania Promocji oznaczonego w niniejszym Regulaminie Promocji.
8. Obszar Promocji obejmuje części Sieci Operatora w miejscowościach, w których istnieją możliwości techniczne świadczenia Usługi Multimedia
Internet oraz Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE, zależnie od zasięgu Sieci Operatora. Zależnie od możliwości technicznych i zasięgu
Sieci Operatora, podłączenie i świadczenie Usługi Multimedia Internet objętej niniejszym Regulaminem Promocji może odbywać się
z wykorzystaniem bezpośredniego dostępu w technologii światłowodowej.
9. Promocja nie dotyczy osób fizycznych, które zamieszkują lub/i prowadzą działalność gospodarczą, w zabudowie jednorodzinnej, niewyposażonej
w Gniazdo Sieciowe Operatora.
10. Rabaty przewidziane w niniejszym Regulaminie Promocji nie mogą być łączone z innymi rabatami lub/i promocjami dotyczącymi Usługi
Multimedia Internet lub/i Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE oferowanymi przez Operatora w ramach odrębnych promocji.
11. Operatorowi przysługuje prawo odmowy zawarcia Umowy Abonenckiej w Promocji, jeżeli Uczestnik ma zaległości we wnoszeniu opłat za usługi
świadczone przez Operatora.
12. Wszelkie określenia oznaczone wielkimi literami, o ile z niniejszego Regulaminu nie wynika inaczej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie
Świadczenia Usługi Multimedia Internet oraz w Regulaminie Świadczenia Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE przez Operatora.
1.

§2
Zasady Promocji
1.

W ramach Promocji Uczestnik otrzymuje:
a) rabat w opłacie za podłączenie do Sieci (aktywację) Usługi Multimedia Internet. Wielkość opłaty, po zastosowaniu przedmiotowego rabatu
wynosić będzie 19,99 zł;
b) rabat w opłacie za Abonament za Usługę Multimedia Internet w wybranym przez Uczestnika Pakiecie4 Internet 6Mb+ albo w Pakiecie Internet
12Mb+ albo w Pakiecie Internet 20Mb+ albo Pakiecie Internet 30Mb+ albo w Pakiecie Internet 60Mb+ albo w Pakiecie Internet 120Mb+, po
uwzględnieniu którego w okresie stosowania tego rabatu opłata za Abonament za ww. usługę za każdy miesiąc, z zastrzeżeniem
postanowień o których mowa jest w §2 ust. 5 poniżej, wynosić będzie odpowiednio:
OFERTA PODSTAWOWA
- wariant Promocji nr 2016/193/war.1

Tytuł opłaty (Pakiet)

Opłata za Abonament
(miesięczna)

Internet 6Mb+

44 zł

Internet LAN 6Mb+

44 zł

Internet 12Mb+

44 zł

Internet LAN 12Mb+

44 zł

Internet 20Mb+

44 zł

Internet LAN 20Mb+

44 zł

Internet 30Mb+

44 zł

Internet 60Mb+

49 zł

Internet LAN 60Mb+

49 zł

Internet 120Mb+

64 zł

Kwota przyznanej ulgi

999 zł

c)
d)

e)
f)

rabat w pełnej wysokości opłaty za aktywację Usługi Dodatkowej Mega Bezprzewodowa Sieć Multimedialna, o ile przystępując do
niniejszej Promocji Uczestnik zamówi ww. Usługę;
w miesiącu kalendarzowym aktywacji Usługi Multimedia Internet, a następnie przez okres kolejnych 23 pełnych miesięcy kalendarzowych,
rabat w pełnej wysokości Opłaty Abonamentowej za Usługę Dodatkową Mega Bezprzewodowa Sieć Multimedialna. Powyższy rabat
dotyczy Uczestników, o których mowa jest w §2 ust. 1 pkt c) powyżej;
rabat w pełnej wysokości opłaty za Aktywację Karty SIM i przydział numeru w ramach Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE, o ile
przystępując do niniejszej Promocji Uczestnik zamówi ww. Usługę;
w przypadku Uczestników, o których mowa jest w §2 ust. 1 pkt e) powyżej, Uczestnik otrzymuje:
i. rabat w opłacie za Abonament za Usługę Telefonii Komórkowej multiMOBILE w Planie Taryfowym multiMOBILE BIS;
ii. rabat w miesięcznej opłacie za Usługę Dodatkową Odnawialne Pakiety Minut „Pakiet nielimitowanej ilości minut”;
iii. rabat w miesięcznej opłacie za Usługę Dodatkową Odnawialne Pakiety Wiadomości „Pakiet nielimitowanej ilości wiadomości
SMS”
po uwzględnieniu których, w okresie stosowania tych rabatów ww. opłaty za każdy miesiąc wynosić będą odpowiednio:
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OFERTA DODATKOWA (OPCJONALNA) - warianty Promocji dostępne dla Uczestników, którzy przystępując do niniejszej Promocji zamówią
dodatkowo Usługę Telefonii Komórkowej multiMOBILE w Planie Taryfowym multiMOBILE BIS.
wariant Promocji nr 2016/193/war. 2

Tytuł opłaty

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Opłata za Abonament
(miesięczna)

Plan Taryfowy multiMOBILE BIS

1 zł

Pakiet nielimitowanej ilości minut

0 zł

Pakiet nielimitowanej ilości wiadomości SMS

0 zł

Kwota przyznanej
ulgi

Zamawiam wariant Promocji dla
Karty
SIM 1

SIM 2

500 zł

Z zastrzeżeniem §2 ust. 5 poniżej, rabat wskazany w §2 ust. 1 pkt b) obowiązywać będzie w miesiącu kalendarzowym aktywacji Usługi Multimedia
Internet w wybranym przez Uczestnika Pakiecie Internet 6Mb+ albo w Pakiecie Internet 12Mb+ albo w Pakiecie Internet 20Mb+ albo w Pakiecie
Internet 30Mb+ albo w Pakiecie Internet 60Mb+ albo w Pakiecie Internet 120Mb+, proporcjonalnie do okresu jej świadczenia w tym miesiącu,
a następnie przez okres kolejnych 23 pełnych miesięcy kalendarzowych.
Z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 4 poniżej, rabaty w opłatach, o których mowa jest w §2 ust. 1 pkt f) powyżej będą obowiązywać w miesiącu
kalendarzowym aktywacji Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE w Planie Taryfowym multiMOBILE BIS, proporcjonalnie do okresu jej
świadczenia w tym miesiącu, a następnie przez okres kolejnych 12 pełnych miesięcy kalendarzowych. Po tym terminie Uczestnik zobowiązany
będzie do uiszczania opłat zgodnie z Cennikiem Operatora, z zastrzeżeniem postanowień § 3 poniżej.
Dodatkowym warunkiem korzystania przez Uczestnika, o którym mowa jest w § 1 ust. 4 powyżej z rabatów, o których mowa jest w §2 ust. 1 pkt f)
powyżej w stosunku do drugiej Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE w Planie Taryfowym multiMOBILE BIS aktywowanej na rzecz tego
Uczestnika na warunkach niniejszej Promocji, jest rozpoczęcie świadczenia Usługi Kompleksowej przez Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. na
rzecz tego Uczestnika - w wykonaniu Umowy Kompleksowej - najpóźniej z początkiem trzeciego pełnego miesiąca kalendarzowego od zawarcia
Umowy Abonenckiej w Promocji. Warunek świadczenia Usługi Kompleksowej na rzecz Uczestnika w oparciu o Umowę Kompleksową będzie
obowiązywać aż do końca okresu obowiązywania rabatów, o których mowa jest w §2 ust. 1 pkt f) powyżej. Niespełnienie tego warunku przez
Uczestnika, tj. brak dostaw prądu na rzecz Uczestnika realizowanych w oparciu o Umowę Kompleksową z Multimedia Polska Energia Sp. z o.o.
w następstwie okoliczności za które Uczestnik ponosi odpowiedzialność, będzie skutkować utratą prawa do rabatów, o których mowa jest w §2
ust. 1 pkt f) powyżej oraz naliczeniem opłat w wysokości wskazanej w §3 ust. 1 poniżej.
Wobec Uczestnika, który wyraził akceptację na stosowanie przez Operatora faktur elektronicznych, opłata za Abonament za Usługę Multimedia
Internet w wysokości określonej w OFERCIE PODSTAWOWEJ w §2 ust. 1 pkt b), będzie miała zastosowanie począwszy od miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Operator otrzymał przedmiotową akceptację, nie wcześniej jednak niż od dnia aktywacji
rabatu w opłacie za Abonament za Usługę Multimedia Internet wskazanego w §2 ust. 1 pkt b), aż do upływu okresu obowiązywania
przedmiotowego rabatu. Zastrzega się, iż brak tej akceptacji lub jej skuteczne cofnięcie w trakcie okresu obowiązywania rabatu w opłacie za
Abonament za Usługę Multimedia Internet wskazanego w §2 ust. 1 pkt b), skutkować będzie obowiązkiem ponoszenia przez Uczestnika opłaty za
Abonament za Usługę Multimedia Internet objętą Promocją w wysokości podanej w OFERCIE PODSTAWOWEJ w §2 ust. 1 pkt b)
powiększonej o kwotę 4 zł. W przypadku Uczestnika, który skutecznie cofnął akceptację, o której mowa jest w zdaniu pierwszym niniejszego
ustępu, opłata za Abonament za Usługę Multimedia Internet objętą Promocją w wysokości określonej w OFERCIE PODSTAWOWEJ w §2 ust. 1
pkt b) powiększonej o kwotę 4 zł, obowiązywać będzie od następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym Uczestnik skutecznie
cofnął przedmiotową akceptację. W celu usunięcia wątpliwości potwierdza się, iż podwyższenie opłaty za Abonament za Usługę Multimedia
Internet objętą Promocją, o którym mowa jest w zdaniu drugim niniejszego ustępu, nie wpływa na wydłużenie okresu obowiązywania rabatu,
o którym mowa jest w §2 ust. 1 pkt b) powyżej.
W okresie stosowania rabatów wskazanych w §2 ust. 1, Uczestnik zobowiązany jest do ponoszenia pozostałych opłat za świadczone przez
Operatora usługi zgodnie z Cennikiem Operatora, z wyjątkiem przypadków, gdy warunki korzystania z tych usług regulują odrębne promocje
Operatora, do których przystąpił Uczestnik. Po upływie okresu stosowania rabatów, o których mowa w §2 ust. 1 powyżej, Uczestnik zobowiązany
będzie do uiszczania opłat za usługi świadczone przez Operatora zgodnie z Cennikiem Operatora, z zastrzeżeniem postanowień § 3 poniżej.
Kwota ulgi przyznanej Uczestnikowi w ramach niniejszej Promocji, stanowiąca podstawę ustalenia wielkości zwrotu, o którym mowa jest w §2 ust.
8 poniżej, nie przekracza sumy rabatów określonych w §2 ust. 1 i wskazana została w OFERCIE PODSTAWOWEJ w §2 ust. 1 pkt b) powyżej
oraz w OFERCIE DODATKOWEJ w §2 ust. 1 pkt f) powyżej, odpowiednio do wariantu Promocji wybranego (zamówionego) przez Uczestnika.
Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa jest w §2 ust. 9 poniżej, Uczestnik, który po rozpoczęciu świadczenia usług objętych niniejszą
Promocją, a przed upływem kolejnych 23 pełnych miesięcy kalendarzowych licząc od ich aktywacji (minimalny okres wymagany do skorzystania
z warunków promocyjnych), rozwiąże Umowę Abonencką w Promocji, utraci wszelkie korzyści wynikające z Promocji i zobowiązany będzie do
zwrotu Operatorowi przyznanej ulgi w wysokości określonej w §2 ust. 7 powyżej, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia
zawarcia Umowy Abonenckiej w Promocji do dnia jej rozwiązania.
Uczestnik ma prawo wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w Promocji w zakresie świadczenia Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE, po
upływie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych jej świadczenia, bez obowiązku zwrotu przyznanej ulgi, o którym mowa jest §2 ust. 8 powyżej.
Usługa Multimedia Internet w wybranym przez Uczestnika Pakiecie Internet 6Mb+ albo w Pakiecie Internet 12Mb+ albo w Pakiecie Internet 20Mb+
albo w Pakiecie Internet 30Mb+ albo w Pakiecie Internet 60Mb+ albo w Pakiecie Internet 120Mb+ świadczona może być na jednym Terminalu.
Istnieje przy tym możliwość skorzystania z Usługi Multimedia Internet na wielu Terminalach – przy czym zasady określa Regulamin Świadczenia
Usługi Multimedia Internet i Cennik Operatora.
Z zastrzeżeniem postanowień §2 ust.12, Operator zachowuje prawo do zmiany wysokości opłat określonych w Cenniku, przy czym Operator
gwarantuje i zapewnia, że powyższe nie będzie naruszać uprawnień dotyczących wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne przyznanych
Uczestnikowi w ramach niniejszej Promocji.
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat określonych w niniejszym Regulaminie Promocji w przypadku, gdy wprowadzenie tej
zmiany nastąpi bezpośrednio na skutek zmiany przepisów prawa, w szczególności podwyższenia stawki podatku VAT za usługi objęte niniejszą
Promocją. W przypadku braku akceptacji nowej wysokości opłat określonych w niniejszym Regulaminie Promocji, Uczestnik ma prawo
wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w Promocji.
W przypadku stwierdzenia zaległości we wnoszeniu opłat za świadczenie Usługi Multimedia Internet lub/i za Usługę Telefonii Komórkowej
multiMOBILE, za co najmniej jeden Okres Rozliczeniowy, Operator może zaprzestać jej (ich) świadczenia zgodnie z zasadami Regulaminu
Świadczenia Usług Multimedia Internet i Regulaminu Świadczenia Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE Operatora i rozwiązać Umowę
Abonencką w Promocji. W takiej sytuacji mają zastosowanie zasady opisane w §2 ust. 8 i 16 niniejszego Regulaminu Promocji.
Przed upływem okresu obowiązywania rabatów wskazanych w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu Promocji, Uczestnik nie może dokonać
czasowego zawieszenia korzystania z Usługi Multimedia Internet, ani nie może dokonać zmiany Pakietu Internet lub Planu Taryfowego
multiMOBILE BIS objętego niniejszą Promocją. Uczestnik może dokonać przeniesienia miejsca świadczenia Usługi Multimedia Internet objętej
Umową Abonencką w Promocji do innego Lokalu niż wskazany w tej Umowie (dalej: Nowy Lokal). Powyższe może nastąpić pod warunkiem, że
w Nowym Lokalu istnieją możliwości techniczne świadczenia Usługi Multimedia Internet objętej Umową Abonencką w Promocji, a ponadto, że
Nowy Lokal jest położony na Obszarze Promocji wskazanym w niniejszym Regulaminie Promocji. W takim przypadku, przeniesienie miejsca
świadczenia Usługi Multimedia Internet wymaga zawarcia Aneksu do Umowy Abonenckiej i będzie skutkować obciążeniem Uczestnika opłatą
w wysokości określonej w Cenniku Operatora. W przypadku, gdy w Nowym Lokalu istnieją możliwości techniczne świadczenia Usługi Multimedia
Internet objętej Umową Abonencką w Promocji lecz Nowy Lokal jest położony poza Obszarem Promocji wskazanym w niniejszym Regulaminie
Promocji, przeniesienie miejsca świadczenia Usługi Multimedia Internet wymaga rozwiązania dotychczasowej Umowy Abonenckiej i zawarcia
nowej, na warunkach aktualnej oferty dostępnej u Operatora. W takim przypadku, rozwiązanie dotychczasowej Umowy Abonenckiej w zakresie
świadczenia Usługi Multimedia Internet nastąpi bez obowiązku zwrotu przez Uczestnika przyznanej jemu ulgi w opłatach. Powyższe dotyczy
również sytuacji, gdy w Nowym Lokalu Operator świadczy Usługę Multimedia Internet objętą Umową Abonencką w Promocji w innej technologii
niż ta, w jakiej Operator świadczy usługę w Lokalu wskazanym w Umowie Abonenckiej w Promocji.
Przed upływem okresu obowiązywania rabatów wskazanych w §2 ust. 1, nie będzie stosowane postanowienie Regulaminu Świadczenia Usługi
Multimedia Internet Operatora przewidujące wygaśnięcie Umowy Abonenckiej w Promocji na skutek powzięcia wiadomości przez Operatora
o utracie tytułu prawnego do Lokalu, w którym świadczona była dotychczas usługa objęta Promocją.
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16. Operator uprawniony będzie ponadto do żądania od Uczestnika zwrotu ulgi, o którym mowa jest w §2 ust. 8, gdy przed upływem minimalnego
okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych, Umowa Abonencka w Promocji zostanie jednostronnie rozwiązana przez
Operatora z winy Uczestnika.
§3
Uprawnienia dodatkowe
1.

Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 2 poniżej, po upływie okresu stosowania rabatów wskazanych w §2 ust. 1 pkt f) powyżej lub w przypadku,
o którym mowa jest w § 2 ust. 4 powyżej, Uczestnik o którym mowa jest w § 1 ust. 3 albo § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu Promocji otrzyma
rabat w opłacie za Abonament za Usługę Telefonii Komórkowej multiMOBILE w Planie Taryfowy multiMOBILE BIS oraz rabaty w opłatach
miesięcznych za Usługi Dodatkowe do Usługi multiMOBILE w Planie Taryfowym multiMOBILE BIS, zamówione przez Uczestnika przy
przystąpieniu do niniejszej Promocji, po uwzględnieniu których przedmiotowe opłaty za każdy kolejny miesiąc wynosić będą odpowiednio:
Usługa Telefonii Komórkowej multiMOBILE
Usługa / Tytuł opłaty

2.
3.

Opłata za Abonament
(miesięczna)

Plan Taryfowy multiMOBILE BIS

10 zł

Pakiet nielimitowanej ilości minut

10 zł

Pakiet nielimitowanej ilości wiadomości SMS

9,99 zł

Rabaty wskazane w §3 ust. 1 obowiązują bezterminowo, w każdym kolejnym Okresie Rozliczeniowym obowiązywania Umowy Abonenckiej
w Promocji, o ile Uczestnik jednocześnie będzie korzystać, w charakterze Abonenta, z Usługi Multimedia Internet Operatora.
Uczestnik traci prawo do rabatów wskazanych w §3 ust. 1 z chwilą:
a)
zmiany Planu Taryfowego objętego niniejszą Promocją;
b)
zmiany warunków Umowy Abonenckiej w Promocji w zakresie świadczenia Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE na skutek
przystąpienia przez Uczestnika do innej promocji Operatora.
§4
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.
4.

Przystępując do niniejszej Promocji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu Promocji przed wyrażeniem przez
niego woli związania się Umową Abonencką w Promocji.
Regulamin Promocji jest dostępny do wglądu w siedzibie oraz w Biurach Obsługi Klienta Operatora.
Zawierając Umowę Abonencką w Promocji Uczestnik potwierdza, że otrzymał jeden egzemplarz Regulaminu Promocji.
Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy Abonenckiej w Promocji. W części przez niego regulowanej, Regulamin Promocji zastępuje
odpowiednie postanowienia Umowy Abonenckiej, Regulaminu Świadczenia Usługi Multimedia Internet przez Multimedia Polska S.A., Regulaminu
Świadczenia Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE przez Multimedia Polska S.A., a także Cenników Operatora.
¹ Pakiety objęte Promocją dostępne są w wybranych lokalizacjach.
² Wszystkie podane kwoty są wartościami brutto (z uwzględnieniem VAT wg obowiązującej stawki).
3
Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Multimedia Polska. Grupa Kapitałowa Multimedia Polska to podmioty z grupy
kapitałowej Multimedia Polska S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2007.50.331 z późn. zm.),
w szczególności Multimedia Polska S.A., Multimedia Polska-Południe S.A., Multimedia Polska Energia Sp. z o.o., Multimedia Polska Biznes S.A.
4
Z dniem 30.06.2016 r. Operator przedłuża okres trwania Promocji do 31.12.2016 r.
Oświadczenie Uczestnika
1. Chcę przystąpić do niniejszej Promocji, akceptuję postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji i zawieram Umowę Abonencką w Promocji na
warunkach w nim określonych.
2. Wyrażam zgodę na przekazywanie Multimedia Polska S.A. informacji dotyczących zawarcia, wykonywania oraz ewentualnego rozwiązania (odstąpienia
od) Umowy Kompleksowej dla Energii Elektrycznej łączącej mnie z Multimedia Polska Energia Sp. z o.o., w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy
Abonenckiej w Promocji, w szczególności zaś weryfikacji spełnienia przeze mnie warunków zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
Numer Umowy Kompleksowej dla Energii Elektrycznej zawartej z Multimedia Polska Energia Sp. z o.o.: …………….……………………………………….

…………….………………………………………………………………
data, czytelny podpis Uczestnika

Przystępując do Promocji zamawiam Usługę Telefonii Komórkowej multiMOBILE w Planie
Taryfowym multiMOBILE BIS

Zamawiam

Karta SIM 1 nr MSISDN …………..…..……….……..………. nr ser………………..……………………

Przystępując do Promocji zamawiam Usługę Telefonii Komórkowej multiMOBILE w Planie
Taryfowym multiMOBILE BIS
Zamawiam
Karta SIM 2 nr MSISDN …………..…..……….……..………. nr ser………………..……………………
Oświadczam również, że spełniam warunek, o którym mowa jest w §1 ust. 4 niniejszego
Regulaminu Promocji, tj. zawarłem z Multimedia Polska Energia Sp. z o.o. Umowę Kompleksową
dla Energii Elektrycznej na warunkach Oferty Promocyjnej „Energia do multimediów 5” nr
001/16/PK albo na warunkach Oferty Promocyjnej „Energia z Obniżką Ceny 3” nr 007/16/MVN

…………….………………………………………………………………
data, czytelny podpis Uczestnika
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Zgoda na stosowanie faktur elektronicznych przez Operatora

...............................................................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko / firma przedsiębiorcy / nazwa podmiotu upoważnionego do wyrażenia zgody (dalej Abonent):

Do Operatora:
- Multimedia Polska S. A. 1)
- Multimedia Polska - Południe S. A. 2)
- Multimedia Polska Biznes S. A. 3)

Adres poczty elektronicznej e-mail 4) : .......................................................................................................................................................................................
Niniejszym akceptuję wystawianie i przesyłanie przez Operatora w formie elektronicznej faktur i innych dokumentów elektronicznych.

Niniejszym akceptuję stosowanie faktur elektronicznych przez Operatora. W tym celu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operatora wskazanego
powyżej adresu poczty elektronicznej.
Wnoszę o dostarczanie drogą elektroniczną, za pomocą eBOK Multimedia Polska treści każdej zmiany warunków Umowy Abonenckiej dokonanej za pomocą
środków porozumiewania się na odległość, w tym również informacji o złożeniu przez Abonenta oświadczenia o zmianie warunków Umowy Abonenckiej oraz jej
zakresie i terminie wprowadzenia zmian, a także treści każdej proponowanej zmiany warunków Umowy Abonenckiej, w tym określonych w regulaminach
świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych lub cennikach Operatora, a także informacji o zmianie nazwy (firmy) lub adresu lub siedziby
Operatora.
Niniejsza zgoda obejmuje łącznie spółki z Grupy Multimedia Polska: Multimedia Polska S.A.1), Multimedia Polska - Południe S.A.2) oraz Multimedia Polska Biznes
S.A.3) , stosownie do usług świadczonych przez danego Operatora.
Potwierdzam, że zapoznałem się z „Regulaminem stosowania faktur elektronicznych przez spółki z Grupy Multimedia Polska” i akceptuję jego postanowienia.
Potwierdzam odbiór hasła dostępu do eBOK Multimedia Polska - identyfikator hasła: ……………………………………….

……………………………………………………….………………….
adres Uczestnika

……………………………………………………….………………….
data i podpis Uczestnika

Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 3 i 5 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014.1182, ze zm.), dane osobowe
Abonenta będą przetwarzane w bazie danych Operatora dla celów realizacji niniejszej zgody. Abonent oświadcza, że został poinformowany o prawie kontroli
przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia
i sprostowania.
1)

2)

3)

4)

Multimedia Polska S. A., z siedzibą w Gdyni (81-341) przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –
Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000238931, REGON: 190007345, NIP: 586-10-44-881, kapitał zakładowy
i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 91 764 808 PLN.
Multimedia Polska – Południe S. A. z siedzibą w Gdyni (81-341) przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000065225, REGON: 690296300, NIP: 813-10-07-171, kapitał
zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów wynosi: 199 820 900 PLN.
Multimedia Polska Biznes S. A. z siedzibą w Warszawie (00-854) przy Al. Jana Pawła II 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000324141, REGON: 630955955, NIP: 7781290722,
kapitał zakładowy: 13 966 903 PLN, kapitał wpłacony: 8 482 903 PLN.
Podanie adresu poczty elektronicznej jest niezbędne dla poprawnej realizacji procesu stosowania eFaktury.

