
W ofercie promocyjnej dostepnej do 28 lutego 2017

Nazwa

Adres

NIP

Telefon kontaktowy

Proszę wybrać wariant umowy dla 3 subskrybentów Adresy e-mail maks. 3 subskrybentów

płatności 

miesięczne

płatność 

jednorazowa     1:

12 miesięcy 250,-   3000,-   
    2:

6 miesięcy 300,-   1800,-   
    3:

3 miesiące 350,-   1050,-   

umowa na czas           

nieokreślony
400,-   ceny netto

Informacje dodatkowe :

Wypełnione zamówienie należy przesłać na adres: marketing@wysokienapiecie.pl
Subskrypcja OLE: od dnia zamówienia na adresy e-mail subskrybentów podane powyżej 

Termin płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT na podstawie zamówienia

OBSERWATOR LEGISLACJI ENERGETYCZNEJ

Portalu WysokieNapiecie.pl

FORMULARZ ZAMÓWIENIA OLE

Oświadczam, że zapoznałem się z Warunkami subskrypcji dołączonymi na następnej stronie i akceptuję 

je. Zwłaszcza w zakresie ograniczeń dalszego udostępniania OLE.

           Osoba składająca zamówienie w imieniu Zamawiającego

Zgadzam się na przesyłanie faktur drogą 

elektroniczną na adres:

Data zamówienia 

Zamawiający 

                           lutego 2017 roku 

Zamawiający (dane do wystawienia faktury) 

Wariant i adres(y) do subskrypcji OLE:  

Warunki realizacji zamówienia 

czas 
trwania umowy 

wariant 
płatności 

mailto:marketing@wysokienapiecie.pl


Jak to działa?

Warunki subskrypcji

Warunki promocyjnego dostępu: 

1. Z promocji można skorzystać przesyłając wypełniony formularz zamówienia do 28 lutego 2017 
roku  na adres e-mail wskazany na formularzu. 

2. Z promocji mogą skorzystać: 

    a) nowi subskrybenci  - wybierając dowolny wariant umowy spośród dostępnych na formularzu, 

    b) subskrybenci posiadający umowę na czas nieokreślony - poprzez kontynuację umowy na czas 
         nieokreślony na warunkach promocyjnych, 

    b) subskrybenci posiadający umowę na czas określony - poprzez odnowienie posiadanej  
         subskrypcji po dniu jej wygaśnięcia na warunkach promocyjnych. 

3. Subskrypcja na warunkach promocyjnych dostępna jest w pakiecie dla maksymalnie trzech kont 
jednocześnie. 

Ogólne warunki dostępu: 

1. Wykupienie dostępu do Obserwatora Legislacji Energetycznej umożliwia dostęp do zamkniętych 
artykułów publikowanych w dziale "Prawo (OLE)" portalu WysokieNapiecie.pl po zalogowaniu na 
indywidualne konto subskrybenta 

2. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie z 
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Wydawca OLE zastrzega sobie prawo do przyznania dostępu do OLE dopiero po odnotowaniu 
wpłaty należności wynikającej z wystawionej na podstawie zamówienia faktury, a także do 
odebrania dostępu w przypadku nieterminowego regulowania należności. 

4. Zamawiający i każdy z subskrybentów OLE zobowiązują się do nieprzekazywania danych do 
logowania na indywidualne konto subskrybenta jak również nieprzekazywania treści artykułów 
dostępnych jedynie dla subskrybentów OLE osobom trzecim bez zgody wydawcy OLE. W przypadku 
naruszenia powyższych warunków zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w 
wysokości 5 tys. zł. Nie wyklucza to dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Wydawca Obserwatora Legislacji Energetycznej: 

Wysokienapiecie.pl Zasuń, Derski, Piszczatowska s.c. 
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B 
02-797 Warszawa 

redakcja@wysokienapiecie.pl 
tel.: +48 60 969 31 52 
www.WysokieNapiecie.pl 

Wypełniony formularz prześlij na: marketing@wysokienapiecie.pl 

↓ 
Jeżeli już logowałeś się na portalu przez adres e-mail dla którego wykupiłeś subskrypcję: 

aktywujemy dostęp dla konta z tym adresem, a twoje dane do logowania pozostaną bez zmian 
 

Jeżeli jeszcze nie logowałeś się na portalu: 
utworzymy konto na podany adres e-mail i prześlemy tymczasowe hasło 

↓ 
Na podstawie zamówieniu wystawimy i prześlemy fakturę VAT do opłacenia w ciągu 14 dni  
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