
  F 

Oświadczenie 
dla klienta indywidualnego

Miejsce i data złożenia oświadczenia: 

Dane klienta składającego oświadczenie: 

Imię, nazwisko W

adres W

reprezentant 1 W PESEL/seria i numer dokumentu 

tożsamości 

reprezentant 2 PESEL/seria i numer dokumentu 

tożsamości 

podstawa reprezentacji w przypadku klienta innego niż osoba 

fizyczna 

zgodnie z KRS /zgodnie z właściwym rejestrem/pełnomocnictwem  (skreślić 

niepotrzebne) 

Treść oświadczenia: 

Klient oświadcza, iż jest zainteresowany zawieraniem z Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160, 02-326 Warszawa, 

 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995 (dalej zwanej „Orange”), umów o świadczenie usług (w 

szczególności umów o świadczenie następujących usług telekomunikacyjnych: Biznes Pakiet, Biznes Pakiet Fiber lub Dostęp do Internetu DSL), w 

tym także w formie dokumentowej (w szczególności z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Oświadczenia związane z zawieraniem lub zmianą 

umów, będą składane przez Klienta (zaznaczyć właściwe): 

☐ osobiście (w przypadku osoby fizycznej) ☐ zgodnie z zasadami reprezentacji ☐ pełnomocnika/pełnomocników 

W przypadku składania oświadczeń przez pełnomocników, pełnomocnicy do czasu ich odwołania będą działać (zaznaczyć właściwe): 

☐ samodzielnie ☐ łącznie 

Dane osób, które będą składać w imieniu Klienta oświadczenia związane z zawieraniem lub zmianą umów 1:  
imię i nazwisko:  W adres e-mail: numer telefonu 

komórkowego:
 W

imię i nazwisko: adres e-mail: numer telefonu 
komórkowego:

Podpisy osób składających oświadczenie: 

W imieniu Orange oświadczenie klienta przyjął przedstawiciel handlowy Orange: 

Imię i nazwisko/kod sprzedawcy Grzegorz Rutkowski / MRSY1.00088 Numer telefonu 512 031 528 

Przedstawiciel handlowy Orange potwierdza również przyjęcie zamówienia na usługę (wypełnić, jeśli dotyczy) 

Nazwa usługi: W Data zamówienia: W

Miejsce instalacji: W

Przypisy: 1. Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia umowy lub aneksu do umowy. Adresy e-mail i numery telefonów zostaną wykorzystane wyłączenie w celu realizacji 
składanych zamówień na usługi a następnie zawarcia na podstawie takich zamówień umów lub aneksów w formie dokumentowej. 
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