WYKAZ ZMIAN W DOKUMENTACJI ABONENCKIEJ Multimedia Polska Sp. z o.o.

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz zmian dokonanych w Umowie abonenckiej.
I.


Zmianie uległy następujące zapisy wzoru umowy abonenckiej/aneksu do umowy abonenckiej:
W sekcji wspólnej usunięto treść:

Abonent oświadcza, że posiada tytuł prawny do miejsca instalacji Gniazda Sieciowego/Zakończenia Sieci.


W sekcji dotyczącej Usługi Radia i Telewizji usunięto treść:

Opłata za Abonament nie obejmuje korzystania ze Sprzętu Operatora.
II.


Zmianie uległy następujące zapisy WSPÓLNYCH WARUNKÓW UMOWY:
§2 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:



§3 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:



§4 ulega zmianie otrzymuje brzmienie:



§5 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:



Dodane zostały następujące punkty:



§6 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:



§7 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Umowa Abonencka zawarta jest z dniem jej podpisania lub akceptacji warunków w przypadku zawarcia Umowy Abonenckiej w formie
dokumentowej. Umowa Abonencka zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem wymaganego minimalnego okresu wymaganego
do skorzystania z warunków promocyjnych, wskazanego w Regulaminie Promocji. Zawarcie Aneksu nie skutkuje zmianą okresu na jaki
została zawarta Umowa Abonencka, chyba że Aneks stanowi inaczej.
Każda ze stron ma prawo rozwiązania Umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym wypowiedzenie Umowy przez
Operatora może nastąpić z ważnych przyczyn określonych w wypowiedzeniu. Termin wypowiedzenia biegnie od pierwszego dnia miesiąca
po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie, a datą nadającą bieg terminowi jest data wpływu wypowiedzenia do siedziby Operatora
lub Biura Obsługi Klienta. Dodatkowo, Umowa Abonencka może być rozwiązana przez Abonenta bez okresu wypowiedzenia w przypadku,
gdy przerwa w świadczeniu Usługi z winy Operatora lub działania siły wyższej trwała nieprzerwanie co najmniej 21 dni. Wypowiedzenie
powinno zostać złożone na piśmie, elektronicznie lub w formie dokumentowej. Pismo składane przez Abonenta powinno zostać
przesłane na adres siedziby Operatora lub Biura Obsługi Klienta, których dane kontaktowe zawarte są na stronie internetowej Operatora.
Wypowiedzenie składane przez Abonenta może zostać przesłane także drogą elektroniczną – dane kontaktowe wskazane są na stronie
internetowej Operatora.
W przypadku zawarcia Umowy związanej z ulgą przyznaną Abonentowi, Operatorowi przysługuje roszczenie z tytułu jednostronnego
rozwiązania Umowy przez Abonenta lub Operatora z winy Abonenta, przed upływem minimalnego okresu wymaganego warunkami
promocji. Roszczenie to nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej Abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres
od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania. Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez Abonenta Umowy przed
rozpoczęciem świadczenia Usług albo w przypadku wypowiedzenia Umowy Abonenckiej przez Abonenta, gdy przerwa w świadczeniu
Usługi z winy Operatora lub działania siły wyższej trwała nieprzerwanie co najmniej 21 dni.
Abonent będący konsumentem, zawierający Umowę poza lokalem Operatora lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość
ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
§5.1. Abonent będący konsumentem, który zawarł Umowę za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub poza lokalem
Operatora, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych
w §5.7. i 5.8. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
§5.2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Abonent może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Umowy Abonenckiej.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
§5.3. Abonent może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy również drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej:
a. przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od Umowy, którego wzór stanowi załącznik do Umowy Abonenckiej i przesłanie
na adres Ebok_info@multimedia.pl.
b. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Operatora.
§5.4. Operator niezwłocznie przesyła Abonentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
złożonego w formie elektronicznej, na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo w formie oświadczenia złożonego na stronie
internetowej Operatora.
§5.5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Abonent obwiązany jest do zwrotu Sprzętu Operatora udostępnionego
Abonentowi przez Operatora w związku z zawartą Umową na swój koszt, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy. Na wniosek Abonenta Operator może odpłatnie odebrać Sprzęt Operatora z Lokalu. Abonent uiszcza opłatę za usługę odbioru
Urządzenia Abonenckiego w wysokości określonej w Cenniku.
§5.6. Jeżeli na wyraźne żądanie Abonenta wykonywanie Usługi, w tym Usługi telekomunikacyjnej, ma się rozpocząć przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem Operatora lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Operator
wymaga od Abonenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku.
§5.7. Z chwilą złożenia przez Abonenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usługi,
o której mowa w § 5.6., Abonent ma obowiązek zapłaty za Usługi świadczone do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu wykonanego świadczenia Usług, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.
§5.8. W chwili odstąpienia przez Abonenta od Umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub poza lokalem
Operatora wygasają Umowy na Usługi dodatkowe zawarte przez Abonenta. Abonent nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych
Umów za wyjątkiem kosztów wykonanych w pełni Usług (np. koszty połączeń Usługi telefonicznej lub Usługi VoD).
§5.9. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w § 5-5.8 powyżej stosuje się do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio
związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Abonent, o ile uregulował wszystkie wymagalne należności wobec Operatora, ma prawo do zmiany zakresu świadczonej Usługi, w tym do
zmiany Pakietu/Planu Taryfowego lub/i zamówienia Usług Dodatkowych, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia Usługi
i Cenniku, zgodnie z istniejącymi możliwościami technicznymi, składając stosowne zlecenie na piśmie, w Biurze Obsługi Klienta (BOK)
osobiście lub korespondencyjnie. Operator może uzależnić zmianę zakresu świadczonej Usługi od zawarcia Aneksu.
Zmiana warunków Umowy Abonenckiej, tj. zakresu świadczonej Usługi, w tym zmiana Pakietu/Planu Taryfowego lub zamówienie Usług
Dodatkowych, zmiana okresu na jaki została zawarta Umowa Abonencka, długości okresu wypowiedzenia, sposobu składania zamówień

na Pakiety lub Usługi Dodatkowe, przystąpienie do Promocji organizowanych przez Operatora wymaga zawarcia Aneksu w formie pisemnej
bądź w formie dokumentowej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie lub przy użyciu poczty
elektronicznej lub z wykorzystaniem konta Abonenta prowadzonego w elektronicznym BOK Operatora lub przy pomocy dekodera telewizji
cyfrowej Operatora. W razie wyboru formy dokumentowej, Operator utrwala i dostarcza Abonentowi na trwałym nośniku treść
zaproponowanych i uzgodnionych warunków Aneksu do Umowy Abonenckiej oraz oświadczenie woli Abonenta o związaniu się tymi
warunkami. Przyjęcie zlecenia do realizacji następuje po uprzednim potwierdzeniu tożsamości lub statusu prawnego Abonenta, w tym dla
zlecenia złożonego przy pomocy środków porozumiewania się na odległość - z zastosowaniem danych zawartych w Umowie Abonenckiej.


§8 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:



Dodane zostały następujące punkty:



§9 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Operator zastrzega sobie również prawo do odmowy zmiany warunków Umowy, w tym zawarcia Aneksu w przypadku braku możliwości
świadczenia Usługi oraz w przypadku gdy zawarcie takiego Aneksu naruszałoby przepisy prawa lub warunki umów zawartych z nadawcami
programów telewizyjnych i/lub radiowych.
§8.1 W odniesieniu do Umów zawartych na czas nieoznaczony, a w tym dodatkowo po zakończeniu minimalnego okresu
wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych w odniesieniu do Umów z minimalnym okresem wymaganym do skorzystania
z warunków promocyjnych, Operator uprawniony jest do podniesienia lub wprowadzenia nowych Opłat Abonamentowych określonych
w Umowie, Cenniku lub Regulaminie, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, z powodu podwyższenia kosztów świadczenia Usług
i działalności Operatora wynikające z okoliczności takich jak:
a. zmiany przepisów prawa,
b. istotne zmiany w interpretacji prawa dokonane przez organy władzy publicznej lub wytyczne organów władzy publicznej wpływające
na konieczność zmiany warunków Usług, ponoszenie dodatkowych opłat oraz kosztów dostarczania Usług,
c. wzrost kosztów i nakładów związanych ze świadczoną Usługą, które mają bezpośredni wpływ na jakość i zawartość Usług, m.in.
koszty reemisji Programów i powiązane z nimi opłaty, koszty dostępu i utrzymania infrastruktury, koszty międzyoperatorskie, koszty pracy
oraz energii elektrycznej, d. wzrost cen towarów i usług potwierdzony wzrostem Rocznego Wskaźnika Cen Towarów i Usług
Konsumpcyjnych (CPI), publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w stosunku do podstawy roku poprzedniego wynoszącej 100,
a także z powodu znaczącego rozszerzenia lub polepszenia funkcjonalności świadczonych Abonentowi Usług, w tym poprzez
dodanie nowych Programów telewizyjnych lub stworzenie Abonentom możliwości skorzystania z nowych produktów, Usług bądź
aplikacji wprowadzanych do oferty Operatora. Operator uprawniony jest do podniesienia opłat abonamentowych z przyczyn
wskazanych powyżej nie częściej niż raz do roku oraz każdorazowo nie więcej niż o 10 złotych dla każdej Usługi, której dotyczy przyczyna
zmian. Ograniczenie to nie dotyczy jednak zmiany lub wprowadzenia opłat z przyczyn wskazanych w lit. a) powyżej.
§8.2. W przypadku Umów z minimalnym okresem wymaganym do skorzystania z warunków promocyjnych zawartych na czas nieoznaczony
podwyższenie lub wprowadzanie nowych Opłat Abonamentowych w trakcie trwania minimalnego okresu wymaganego do skorzystania
z warunków promocyjnych będzie jednak możliwe wyłącznie w przypadku, jeżeli nie będzie wiązało się z automatycznym
podwyższeniem uiszczanej przez Abonenta opłaty w trakcie trwania minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków
promocyjnych (tj. wejdą one w życie po zakończeniu minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych).
Ograniczenie zawarte w niniejszym ustępie nie dotyczy jednak zmiany cen lub opłat z przyczyn wskazanych w §8.1. lit. a) powyżej.
§8.3. Wprowadzane przez Operatora zmiany w zakresie podwyższenia lub wprowadzenia nowych Opłat Abonamentowych muszą
pozostawać w związku z co najmniej jedną z przyczyn, wskazanych w §8.1, a zakres zmian powinien być adekwatny do rodzaju
i skali tych przyczyn.
§8.4. Operator uprawniony jest nadto do jednostronnego obniżenia opłat za świadczone przez niego Usługi lub usunięcia opłaty za
nieświadczone już Usługi, zarówno w trakcie trwania minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych, jak
i poza tym okresem lub w przypadku jego braku.
§8.5 W odniesieniu do Umów zawartych na czas nieoznaczony, tak w trakcie trwania minimalnego okresu wymaganego do skorzystania
z warunków promocyjnych, jak i po jego zakończeniu, jak również w odniesieniu do Umów bez minimalnego okresu, Operator uprawniony
jest do zmiany warunków Umowy określonych w Umowie lub Regulaminie w następujących przypadkach:
a. zmian wynikających z przepisów prawa (w tym zmian stawki podatku VAT),
b. zmian wynikających z decyzji, zaleceń lub rekomendacji organów administracji wydanych w zakresie ich kompetencji bądź z orzeczeń
sądów,
c. stworzenia Abonentom możliwości skorzystania z nowych produktów, usług lub aplikacji wprowadzanych do oferty Operatora,
d. całkowitego zaprzestania nadawania programu objętego gwarancją Operatora w dotychczasowym kształcie przez jego nadawcę, przy
czym: zmiana technologii nadawania programu objętego gwarancja Operatora na inną nie stanowi zaprzestania jego nadawania i tym samym
zmiany warunków Umowy. Operator w miarę możliwości może świadczyć najbardziej zbliżony przedmiotowo produkt znajdujący się w jego
aktualnej ofercie;
e. rozwiązania lub odmowy przedłużenia przez licencjodawcę z przyczyn nie leżących po stronie Operatora umowy o dostarczanie produktu
(w tym programu objętego gwarancją Operatora), usługi lub aplikacji, niezbędnych dla świadczenia Usługi na rzecz Abonenta.
§8.6. Operator jest nadto uprawniony do zmiany warunków Umowy określonych w Umowie lub Regulaminie tak w trakcie trwania
minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych, jak i poza tym okresem lub w razie jego braku, w przypadku
rozszerzenia funkcjonalności świadczonych Usług albo ograniczenia oferty Operatora na całości lub części obszaru działania Operatora,
które polegają na:
a. zaprzestaniu świadczenia Usług (w tym programu objętego gwarancją Operatora) w technologii bądź o parametrach nie
odpowiadających standardom rynkowym uwarunkowanym aktualnym stanem rozwoju techniki, z zapewnieniem Abonentom
kontynuacji świadczonych Usług do końca trwania bieżącego minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych
w innej technologii, jeśli jest to technicznie możliwe i Abonent zgodzi się na dokonanie nieodpłatnych zmian w zakresie Sprzętu Operatora
umożliwiających korzystanie z Usług do końca minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych w nowej lub
zastępczej technologii,
b. zaprzestaniu przez Operatora świadczenia Usług w określonej konfiguracji lub technologii, spowodowanemu potrzebą ujednolicenia
wachlarza produktów (w tym dostosowania warunków zawartych dotychczas Umów do aktualnej Oferty Operatora), z zapewnieniem
Abonentom kontynuacji świadczonych Usług do końca trwania bieżącego minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków
promocyjnych w innej konfiguracji lub technologii, jeśli jest to technicznie możliwe i Abonent zgodzi się na dokonanie nieodpłatnych zmian
w zakresie Sprzętu Operatora umożliwiających korzystanie z Usług do końca minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków
promocyjnych w nowej lub zastępczej technologii.
§8.7. Wprowadzane przez Operatora zmiany, o których mowa w §8.5-8.6. muszą pozostawać w związku z co najmniej jedną z przyczyn,
wskazanych w §8.5-8.6., a zakres zmian powinien być adekwatny do rodzaju i skali tych przyczyn.
Operator doręcza Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia
Usługi w formie odpowiadającej formie zawartej Umowy, chyba że Abonent złożył żądanie:

a. dostarczenia treści tych zmian drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą
podobnego środka porozumiewania się na odległość lub
b. dostarczenia treści tych zmian na piśmie na wskazany adres korespondencyjny
– z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli
publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc
przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent powinien zostać poinformowany
o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy
niż do dnia wejścia tych zmian w życie.


§10 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:



§11 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:



§12 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:



§13 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:



§17 ulega zmianie i utrzymuje brzmienie:



§20 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

III.


Zmianie uległy następujące zapisy w sekcji „OŚWIADCZENIA I ZGODY ABONENTA”:
W sekcji eBOK i stosowanie faktur elektronicznych przez Operatora dokonano następujących zmian:

W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w §9, z powodu zmian warunków Umowy opisanych
w § 8 .1., Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi związanej z rozwiązaniem Umowy przed upływem minimalnego okresu wymaganego
do skorzystania z warunków promocyjnych , chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika bezpośrednio ze zmiany
przepisów prawa. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w §9 z powodu zmian warunków Umowy
opisanych w §8.5.-8.6., Operatorowi nie przysługuje zwrot ulgi związanej z rozwiązaniem Umowy przed upływem minimalnego okresu
wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych, chyba że konieczność wprowadzenia tych zmian wynika bezpośrednio ze
zmiany przepisów prawa lub z decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 63 ust. 2a Prawa Telekomunikacyjnego.
W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy określonych w Regulaminie świadczenia Usług wynika bezpośrednio ze zmiany
przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej Usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, Operator
podaje do publicznej wiadomości treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich
w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje
z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent
powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację
tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie.
Operator niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie zawartej w Umowie nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który
zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty
elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Operatora – na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została
zawarta Umowa, chyba że Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub
drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej, lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na
odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy.
Umowa wygasa w przypadku:
a. śmierci Abonenta albo ustania bytu osoby prawnej (o ile w prawa Abonenta nie wstąpią inne osoby),
b. likwidacji bądź zaprzestania działalności gospodarczej przez Operatora (o ile inne podmioty nie wejdą w prawa i obowiązki Operatora
w zakresie umożliwiającym dalsze wykonywanie Umowy),
c. utraty przez Operatora uprawnień do świadczenia Usługi objętej Umową, w szczególności wymaganych zezwoleń (o ile inne podmioty
nie wejdą w prawa i obowiązki Operatora w zakresie umożliwiającym dalsze wykonywanie Umowy).
W przypadku zawarcia Umowy Abonenckiej lub Aneksu na warunkach Promocji, Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy
Abonenckiej lub Aneksu. W zakresie w nim uregulowanym, Regulamin Promocji zastępuje odpowiednie postanowienia Umowy
Abonenckiej lub Aneksu oraz Regulaminu świadczenia Usługi i Cennika Operatora.
Regulamin Świadczenia Usługi Telefonicznej, Regulamin Świadczenia Usługi Radia i Telewizji Kablowej, Regulamin Świadczenia Usługi
Multimedia Internet, Regulamin Świadczenia Usługi Telefonii Komórkowej multiMOBILE, Regulamin Świadczenia Usługi Internet Mobilny,
Regulamin Świadczenia Usługi Emil - Bezpieczny Internet, Regulamin Świadczenia Usługi DomoWizja obowiązujące u Operatora oraz
Oferta Usług Operatora i Cennik Operatora stanowią integralną część Umowy Abonenckiej lub Aneksu, odpowiednio do Usług objętych
Umową Abonencką lub Aneksem. Regulaminy, Oferta Usług Operatora i Cennik są również dostępne w siedzibie oraz w Biurach Obsługi
Klienta Operatora.

NINIEJSZYM AKCEPTUJĘ stosowanie faktur elektronicznych przez Operatora W tym celu udostępniam Operatorowi adres poczty
elektronicznej wskazany w oświadczeniu dot. danych kontaktowych poniżej 3), 4).
Potwierdzam, że zapoznałem się z „Regulaminem stosowania faktur elektronicznych przez spółki z Grupy Multimedia Polska” i
akceptuję jego postanowienia.
TAK
NINIEJSZYM WNOSZĘ o dostarczanie drogą elektroniczną informacji i zawiadomień, których dostarczenie Abonentowi wymagane
jest przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz 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), siedziby, danych adresowych, organu który zarejestrował działalność gospodarczą, a także
numeru pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu
Operatora.
W tym celu udostępniam Operatorowi adres poczty elektronicznej wskazany w oświadczeniu dot. danych kontaktowych
poniżej 3), 4).

TAK

