
 

 

ABONENTEM (DANE OSOBOWE ABONENTA) 

 
Imię:

 
 Nazwisko:

 
 

MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG (ADRES LOKALU ABONENTA) 
 

Kod pocztowy:  Miejscowość/Gmina:  Ulica, numer domu, lokalu/Miejscowość, nr domu:  

Góra Kalwaria, dn. 2022-03-30 
 

Zamówienie Usługi PREMIUM 
do Umowy abonenckiej o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr ________ z dnia ___________, zawartej pomiędzy  

konsorcjum w składzie z: 
 
 Rafał Chmielewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MGK – Rafał Chmielewski z siedzibą w Górze Kalwarii /kod: 05-530/ przy ul. Genarała 

Stefana Grota Roweckiego 3A, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 123-013-80-33, REGON: 017196790, zwanym dalej MGK lub Operatorem lokalnym  

 EVIO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-708, ul. Chopina 4, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000171054, REGON: 
634497403, NIP: 7781410391, kapitał zakładowy 37 275 000,- zł reprezentowana przez pełnomocnika EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,* 

 EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000377126, REGON: 
301664164, NIP: 783-166-63-08, kapitał zakładowy 30.000,- zł * 

(EVIO, EVIO Polska są zwani dalej łącznie również: „EVIO”) 
zwanymi dalej również każdy z osobna „Partnerem”, a łącznie: „Dostawcą” lub „Konsorcjum”, 
a 

 
   
                                                                                                                                                                                                                              
 
 
                                                                             
 

 
                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
Zamówienie złożone/zawarte:            w lokalu Dostawcy /   poza lokalem Dostawcy    //      Nr identyfikacyjny Abonenta (nr ID): _________ 

 
 

§1 Abonent zamawia Pakiet Premium i tym samym zobowiązuje się wnosić Abonament, miesięczny w wysokości przypisanej wybranemu Pakietowi 
(odpowiednie zaznaczyć) 

1.  Pakiet Canal + Prestige, Abonament miesięczny 69,90 zł brutto, okres zobowiązania: nieokreślony  

2.  Pakiet Canal + Prestige, Abonament miesięczny 49,90 zł brutto, okres zobowiązania: 12 miesięcy* 

3.  Pakiet Canal + Select, Abonament miesięczny 64,90 zł brutto, okres zobowiązania: nieokreślony  

4.  Pakiet Canal + Select, Abonament miesięczny 44,90 zł brutto, okres zobowiązania: 12 miesięcy** 

5.  Pakiet HBO, Abonament miesięczny 29,90 zł brutto, okres zobowiązania: nieokreślony 

6.  CINEMAX, Abonament miesięczny 14,90 zł brutto, okres zobowiązania: nieokreślony 

*49,90 zł brutto miesięcznie, przez pierwsze 12 miesięcy, kolejne miesiące (od 13 miesiąca) 69,90 zł brutto miesięcznie. Abonent może 
zrezygnować z Pakietu Canal + Prestige z końcem 12 miesięcznego okresu promocyjnego lub w terminie późniejszym z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

**44,90 zł brutto miesięcznie, przez pierwsze 12 miesięcy, kolejne miesiące (od 13 miesiąca) 64,90 zł brutto miesięcznie. Abonent może 
zrezygnować z Pakietu Canal + Select z końcem 12 miesięcznego okresu promocyjnego lub w terminie późniejszym z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 
§2 Data uruchomienia, aktywowania Usługi:  ___-___-2022 roku 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………………………………………………………………..   ……………………………………………………….  
                  
Data i czytelny podpis pracownika Operatora lokalnego          Data i czytelny podpis Abonenta                                                                 

 

Miejscowość:  Góra Kalwaria 

 

Data 2022-03-30 

 


