
TAK/NIE zaznacz wybraną odpowiedź krzyżykiem w okienku 

OŚWIADCZENIA ORAZ WNIOSKI ABONENTA 

□TAK □ NIE 

wyrażam zgodę na prezentację produktów i usług świadczonych przez Dostawcę usług (marketing bezpośredni) za pośrednictwem 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym poprzez otrzymywanie wiadomości na adres e-mail, a wyrażoną zgodę mogę w każdej 
chwili odwołać. 

Data i podpis Abonenta 

□ TAK □ NIE 

zgodnie z treścią art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne oświadczam, że w celach realizacji Umowy wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę usług moich danych osobowych w zakresie: numeru NIP, numeru konta bankowego, adresu poczty 
elektronicznej, oraz numeru/ów telefonu/ów kontaktowych, które to dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych. 

Data i podpis Abonenta 

oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych dotyczących usług, których dotyczy Umowa drogą elektroniczną 
na podany przeze mnie przy zawieraniu Umowy □ TAK □ NIE adres poczty elektronicznej lub/i □ TAK □ NIE za pośrednictwem IBOK, oraz iż 
□ TAK □ NIE zostałem poinformowany o możliwości wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich otrzymywania w powyższy sposób. 

Data i podpis Abonenta 

Wnoszę o dostarczanie mi każdej proponowanej zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług w sieci 
Auto-Mik Żurek Sp. Jawna, a także o każdej proponowanej zmianie w Cenniku jak również o treści każdej proponowanej zmiany warunków 
umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz informacji związanych z wykonaniem Umowy 
□ TAK □ NIE drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej lub/i 
□ TAK □ NIE za pośrednictwem IBOK, 
chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa przewidują zawiadomienia poprzez publiczne ogłoszenie. 

Data i podpis Abonenta 

□ TAK □ NIE 

oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie odstąpienia w ciągu 14 dni bez podania przyczyn od Umowy o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych zawartej z Dostawcą usług poza lokalem przedsiębiorstwa Dostawcy usług w momencie podpisania protokołu odbioru 
instalacji. 

Data i podpis Abonenta 
□ TAK □ NIE 

oświadczam, iż zostałem poinstruowany przez Przedstawiciela Dostawcy usług o sposobach postępowania z udostępnionym przez Dostawcę 
usług Sprzętem w razie wyładowań atmosferycznych oraz w okresie zimowym, a w szczególności w związku z treścią Regulaminu świadczenia 
usług telekomunikacyjnych i zostałem poinformowany o obowiązku odłączenia Urządzeń i Sprzętu od zasilania energetycznego podczas 
wyładowań atmosferycznych a także nie wyłączania sprzętu przy spadku temperatur poniżej 0°C. Zostałem poinformowany o 
konsekwencjach niedopełnienia tych obowiązków, w tym ewentualnej konieczności zwrotu kosztów naprawy lub wartości udostępnionego 
Sprzętu. 

Data i podpis Abonenta 


