KARTA REJESTRACYJNA
Osoba fizyczna
Imię
Nazwisko
Ulica
Kod pocztowy

Nr domu/nr mieszkania
Miejscowość

PESEL lub nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
E-mail kontaktowy

Proszę o dostarczanie wyłącznie drogą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail proponowanych przez
Galena Sp. z o.o. zmian warunków regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych i zmian w cenniku tych
usług, jak również informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby Galena Sp. z o.o.. Powyższy wniosek
nie dotyczy dostarczanie propozycji zmian i informacji o zmianach, dla których Umowa lub bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa przewidują powiadomienie wyłącznie przez podanie do publicznej wiadomości.

_______________
miejscowość, data

_________________
podpis Użytkownika

Dokument, na podstawie którego potwierdzono powyższe dane (wypełnia Galena Sp. z o.o.)
dowód osobisty
paszport
prawo jazdy
potwierdzenie woli i danych osoby niepełnoletniej przez jej przedstawiciela ustawowego

UWAGA:
Wypełnioną czytelnie kartę rejestracyjną należy wysłać na adres: Galena Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice.
Nieprawidłowe wypełnienie formularza uniemożliwi zarejestrowanie danych Użytkownika oraz jego identyfikacje na podstawie tych
danych.

KARTA REJESTRACYJNA
Podmioty inne niż Osoby Fizyczne
Nazwa
Ulica
Kod pocztowy

Nr domu/nr mieszkania
Miejscowość

Numer REGON lub NIP lub numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej
E-mail kontaktowy

Galena Sp. z o.o. zmian warunków regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych i zmian w cenniku tych
usług, jak również informacji o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby Galena Sp. z o.o.. Powyższy wniosek
nie dotyczy dostarczanie propozycji zmian i informacji o zmianach, dla których Umowa lub bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa przewidują powiadomienie wyłącznie przez podanie do publicznej wiadomości.

_______________
miejscowość, data

_________________
podpis Użytkownika

Dokument, na podstawie którego potwierdzono powyższe dane (wypełnia Galena Sp. z o.o.)
dowód osobisty
paszport
prawo jazdy

UWAGA:
Wypełnioną czytelnie kartę rejestracyjną należy wysłać na adres: Galena Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice.
Nieprawidłowe wypełnienie formularza uniemożliwi zarejestrowanie danych Użytkownika oraz jego identyfikacje na podstawie tych
danych.

