Szanowni Państwo,
Z dniem 1 lutego 2017 r. ulega zmianie Regulamin świadczenia przedpłaconych usług
telekomunikacyjnych przez Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej:
Regulamin).
Przedmiotowe zmiany dotyczą treści § 5. Rejestracja Abonenta Regulaminu, i polegają na tym, iż:
 § 5 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:
Abonent niebędący stroną Umowy zawartej na piśmie lub w formie elektronicznej,
w celu rozpoczęcia świadczenia przez Klucz Telekomunikacja usług telekomunikacyjnych oraz
otrzymywania informacji i zawiadomień, określonych przepisami prawa, w szczególności w celu
otrzymywania proponowanej zmiany warunków umowy określonych w Regulaminie, zmian w
Cenniku, wykazu wykonanych usług (§ 7 Regulaminu), powinien dokonać Rejestracji Kart SIM poprzez
prawidłowe wypełnienie formularza udostępnionego w BOK lub w miejscu nabycia Karty SIM albo w
drodze rejestracji elektronicznej przeprowadzonej w obecności Abonenta przez podmiot
współpracujący z Klucz Telekomunikacja (lista partnerów – punktów sprzedaży i rejestracji Klucz
Telekomunikacja, dokonujących rejestracji elektronicznej, zamieszczona jest na stronie internetowej
Klucz Telekomunikacja www.klucz.net). W formularzu rejestracyjnym Abonent winien podać dane
osobowe wymagane przepisami PT oraz inne dane, jeżeli uzna, iż są niezbędne do wykonywania
Umowy.
 w § 5 ust.2 wykreślono zdanie trzecie, natomiast zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie:
W przypadku rejestracji elektronicznej Karty SIM przez podmiot współpracujący z
Klucz
Telekomunikacja, dane Abonenta zamieszcza ten podmiot, na podstawie informacji uzyskanych
bezpośrednio od Abonenta.
 w § 5 ust.3 dokonano zmiany zapisów poprzedzających pkt 1) tego ustępu, w ten sposób, iż
nadano im nowe brzmienie:
Za prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny uważa się formularz, w którym Abonent/podmiot
współpracujący z Klucz Telekomunikacja wypełnił wszystkie wymagane pola prawdziwymi danymi.
Klucz Telekomunikacja dokona weryfikacji podanych danych w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z §
5 ust.5 Regulaminu. W formularzu/przy rejestracji elektronicznej Abonent udostępnia następujące
dane osobowe:
 § 5 ust.4 nadano nową treść:
W przypadku zmiany danych, w tym osoby Abonenta, Abonent, który dokonał Rejestracji Karty SIM
powinien dokonać zmian poprzez ponowne wypełnienie formularza rejestracyjnego/ponowną
rejestrację elektroniczną, w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, w terminie 14 dni od dnia
dokonania zmian.
 w § 5 ust.5 dokonano zmiany treści zdania pierwszego tego ustępu, nadając mu brzmienie:
Dane osobowe, wskazane w ust.3 pkt 1) ppkt a) -b) oraz w ust.3 pkt 2) ppkt a) -b) powyżej, podane
przez Abonenta w formularzu rejestracyjnym/przy rejestracji elektronicznej, wymagają potwierdzenia
ich poprawności przez Klucz Telekomunikacja lub podmiot współpracujący, poprzez weryfikację
danych zawartych w okazanym przez Abonenta dokumencie tożsamości lub wypisie z właściwego
rejestru.

Pozostałe postanowienia § 5 Regulaminu pozostają niezmienione.

Regulamin zawierający powyższe zmiany, publikowany jest na stronie www.klucz.net, a
wprowadzone zmiany zostały odpowiednio (kursywą) w nim zaznaczone.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243,
ze zm.), w przypadku braku akceptacji tych zmian, Abonentowi przysługuje prawo do
wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od dnia ich wprowadzenia. Wypowiedzenie może
zostać złożone do dnia 31 stycznia 2017 r.

Z poważaniem,
Zespół Klucz Mobile

