Zawiadomienie o zmianie adresu kancelarii
Działając w imieniu Orange Polska S.A. (dalej „Orange Polska”) informuję, że z dniem 01.01.2021 r. ulega
zmianie adres korespondencyjny kancelarii dla Rynku Hurtowego Orange Polska. Zamiast
dotychczasowego adresu (ul. Lenartowicza 22, 41-219 Sosnowiec), obowiązujące będą nowe adresy:
1.
ORANGE POLSKA
Kancelaria OA
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice
- adres ten będzie właściwy dla przesyłania: zamówień, zleceń, rezygnacji, dokumentacji projektowej,
protokołów zdawczo-odbiorczych i powykonawczych, oświadczeń klienckich.

2.
ORANGE POLSKA
Rynek Hurtowy
ul. Żelazna 2
40-851 Katowice
- adres ten będzie właściwy dla przesyłania: umów szczegółowych dla usług infrastrukturalnych
(kanalizacja kablowa, kanalizacja telekomunikacyjna budynku, łącza dzierżawione, słupy, wieże i maszty,
telehousing, kolokacja, tory światłowodowe, udostępnienie miejsca w szafie).
Niewłaściwe kierowanie korespondencji po zmianie adresu kancelarii może nieść ryzyko opóźnień,
a nawet braku realizacji przez Orange Polska Państwa zamówień, zleceń, umów szczegółowych, bądź też
nieskuteczność rezygnacji lub innych oświadczeń klienckich.
W przypadku pytań lub ewentualnych problemów z implementacją nowego adresu po Państwa stronie,
prosimy o jak najszybsze powiadomienie mailowe na adres: obsługaklientaoperatora@orange.com
Ze względu na szczególną sytuację epidemiczną COVID i ograniczenia związane z obiegiem papierowych
dokumentów, powyższa informacja jest przekazywana w postaci elektronicznej i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym i jako taka zgodnie z art. 78(1) § 2 Kodeksu cywilnego jest
równoważna z informacją złożoną w formie pisemnej.
Dodatkowo aby zapewnić Państwu możliwość szybkiej i elastycznej komunikacji danych kontaktowych
i adresowych wymaganych do realizacji umów hurtowych, zachęcamy – tych z Państwa, którzy jeszcze
tego nie zrobili – do podpisania dedykowanego Porozumienia w tym zakresie.
Z poważaniem

Dominik Skwirtniański
Dyrektor Utrzymania i Obsługi Klientów Operatorów
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