
  

 
 

ZAMÓWIENIE ŁĄCZA INTERNETOWEGO       Data ………….............. r.  
 

(DANE DO UMOWY) 

 w przypadku możliwości technicznych. 
NOTATKI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ceny sprzętu mogą ulec zmianie w zależności od kursu dolara  
 W przypadku rezygnacji z usługi w ciągu pierwszych 7 dni od  
podpisania Umowy zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 150 zł. 
 

Nazwisko / Nazwa  

Imię  

Ulica / Nr  

Kod / Miejscowość  

 
ADRES ŚWIADCZNIA USŁUGI Jak wyżej  

Ulica / Nr  

Kod / Miejscowość  

 

Telefony  

Adres e-mail  

Nr dowodu   

PESEL   

NIP  

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowy  Zgoda na dostarczanie faktur pocztą elektroniczną. 

 Zgoda na faktury elektroniczne.  Zgoda na dostarczanie informacji pocztą elektr. lub smsem. 

DATA: ODBIERAJĄCY: PODPIS KLIENTA: 

2 Mbit/s 4 Mbit/s 8 Mbit/s* 10 Mbit/s* 

 12 mies. – 49 zł 
 24 mies. – 40 zł 

 12 mies. – 61 zł 
 24 mies. – 52 zł 

 12 mies. – 89 zł 
 24 mies. – 80 zł 

 12 mies. – 107 zł 
 24 mies. –  98  zł 

Informacje dodatkowe 
1. Odległość od punktu: 

 do 2km – szacunkowa odległość:………… 
 ponad 2km – szacunkowa odległość:…………. 

2. Widoczność Punktu - Opis przeszkód 
 Bezpośrednio widać antenę WiFi 
 Za Drzewami*  
 Za Budynkami*  
 Inne przeszkody*:…………………………… 

3. Typ urządzenia           –         ilość 
 Komputer stacjonarny      1  2-5  >5 
 Laptop / Netbook / Inne   1  2-5  >5 

ZESTAW promo-mini 5GHz 
 ROUTER (do 2km.) 
 PRZEWÓD UTP 15m. 
 
 

ZESTAW promo-max 5GHz 
      ROUTER (ponad 2km.) 

 PRZEWÓD UTP 15m. 

ZESTAW promo-mini + WiFi 5GHz 
      ROUTER (do 2km.) 
      WiFi – bezprzewodowa sieć 
 PRZEWÓD UTP 15m. 

 

ZESTAW promo-max + WiFi 5GHz 
      ROUTER (ponad 2km.) 
      WiFi – bezprzewodowa sieć 
 PRZEWÓD UTP 15m. 



  

 
 

 
 

 
 
 

Strzelce Opolskie ……………………. 
 

 
  

Upoważnienie 
 

Ja, (imię, nazwisko)…………………………………………………...………………………, 
 
ur. (data) ………………………………………………………………………………………., 
 
w (miejscowości) ……..……………………………..……………………….……….……..…,  
 
legitymując się dowodem osobistym (nr i seria) …………………………………...…………,  
 
wydanym przez (organ wydający)……………………………………………………………., 
 
upoważniam firmę:  
 

P.P.H.U. „KARO” KRZYSZTOF BULA 
UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 26 A 
47-100 STRZELCE OP. 
NIP: 756–104-99–93 
REGON: 53108459 

 
 
do wystąpienia do Rejestr Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w 
Warszawie, KRS 0000182408, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich 
zobowiązań, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od udzielenia niniejszego upoważnienia.  

 
 
 

…………..………………………………….  
(czytelny podpis)  

 
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA  
Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych 
gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) podmiot, który zawarł z biurem umowę o ujawnienie informacji gospodarczych, 
może wystąpić do biura o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika będącego konsumentem, jeżeli 
posiada upoważnienie tego konsumenta, w terminie 30 dni od dnia jego udzielenia.  
Podmiot może odmówić zawarcia umowy z konsumentem lub zawrzeć taką umowę na warunkach mniej korzystnych, w 
szczególności poprzez żądanie zabezpieczenia wierzytelności wynikających z tej umowy:  
1) w przypadku, gdy konsument odmówi udzielenia upoważnienia,  
2) na podstawie informacji gospodarczych oraz danych gospodarczych otrzymanych od biura, w terminie 3 dni roboczych od 
dnia ich otrzymania. 

 

P.P.H.U. „KARO” 
UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 26 A 

47-100 STRZELCE OP. 
NIP: 756–104-99–93 

E-MAIL: biuro@ekipa.pl  
TEL: 077 463 87 00, 077 461 47 22 


