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Nazwa promocji (Regulamin promocji stanowi załącznik do Umowy) / Minimalny
okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych podany w miesiącach
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****

nie wyrażam zgody na umieszczenie identyfikujących mnie danych w spisach abonentów oraz w ramach usług informacji o numerach telefonicznych *****
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Pakiet powitalny
Regulamin/y promocji wraz z cennikiem
Oświadczenia dotyczące zgód
Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych
Wykaz programów telewizyjnych (jeśli dotyczy)
Wniosek o przeniesienie numeru (telefonia stacjonarna, jeśli dotyczy)
Wniosek o przeniesienie numeru (telefonia mobilna, jeśli dotyczy)

ZAŁĄCZNIKI:

* Dotyczy osób zawierających umowę w imieniu przedsiębiorcy.
** Dotyczy osób, którym nie nadano numeru PESEL.
*** Podanie danych jest dobrowolne
**** Dotyczy umowy zawieranej w formie pisemnej
***** W razie wyrażenia zgody, usługi te świadczone będą przez Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie bądź innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych

1. W czasie trwania Umowy Klient, który nie zalega z opłatami wobec Dostawcy usług, może wystąpić o zmianę 
Usług świadczonych Klientowi w formie dokumentowej lub w inny sposób dopuszczony przez Dostawcę usług.
2. Wniosek zostanie uwzględniony pod warunkiem istnienia technicznych możliwości świadczenia nowego 
zakresu Usług i z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Regulaminu promocji.
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5. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zmiany warunków Umowy,
bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej bądź w innej formie oferowanej 
przez Dostawcę usług w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany. Do zachowania tego terminu wystarczy 
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia składając 
Dostawcy usług oświadczenie w formie pisemnej bądź w innej formie oferowanej przez Dostawcę usług.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie wywołuje 
taki skutek, jakby Umowa nie została zawarta. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy 
odrębnie w stosunku do każdej zamówionej Usługi.

4. W przypadku, gdy Dostawca usług zaproponuje Klientowi warunki Umowy w formie dokumentowej, w 
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, do zawarcia Umowy dochodzi w momencie złożenia 
przez Klienta oświadczenia woli o związaniu się tymi warunkami, w szczególności z chwilą potwierdzenia 
zawarcia Umowy na odpowiednim elektronicznym nośniku informacji (tablet, smartfon itp.). W takim wypadku
Dostawca usług utrwala i dostarcza Klientowi treść zaproponowanych i uzgodnionych warunków Umowy oraz 
oświadczenie Klienta o związaniu się tymi warunkami na trwałym nośniku.
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Oświadczenia dotyczące zgód

* Dotyczy osób zawierających umowę w imieniu przedsiębiorcy. ** Dotyczy osób, którym nie nadano numeru PESEL. *** Podanie danych jest dobrowolne




