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co na rynku zmieni fuzja
uPc z multimediami?

Wydaje się, że wyedukowane lekcją z Aster Liberty 
Global zawarło w umowie z właścicielami Mul-
timediów klauzule, które mają nie dopuścić do 
erozji biznesu w oczekiwaniu na decyzję UOKiK. 
Z terenu dochodzą informacje, że Multimedia 
bynajmniej nie popadły w marazm, ale wręcz 
przeciwnie – sprzedają bardzo intensywnie i to 
na granicy rentowności. Prawdopodobne, że 
wyniki operacyjne Multimediów będą jednym 
z elementów ostatecznego rozliczenia transakcji 
z Liberty.

Szkoły w megabitowej Sieci

Ponad 40 proc. placówek oświatowych w Polsce 
wciąż korzysta z dostępu do internetu o przepu-
stowości niższej niż 10 Mb/s. Z tego też względu 
Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało się na takie 
zaplanowanie dystrybucji środków unijnych 
z POPC, aby przedsiębiorcy, którzy będą uzyski-
wać dofinansowanie unijne, byli zobowiązani do 
podłączenia wszystkich placówek oświatowych.
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Prawo autorSkie na wokandzie

Operator Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa uzy-
skał wyrok sądu apelacyjnego w Krakowie mówiący 
o tym, że właściwą stawką pomiędzy nim a SFP jest 
1,6 proc. orzeczone przez KPA. Przy czym zarząd 
tej spółdzielni, chyba tylko dlatego, żeby nie mieć 
dalszych problemów, podpisał z SFP umowę na 
stawkę 2,2 proc., niestety, nie zważając na interes 
swych członków. W ten sposób wyrok przestał być 
groźny dla SFP, które zgodnie z art. 106 prawa 
autorskiego jest zobowiązane do stosowania jedno-
litej stawki dla całego rynku – mówi mec. Roman 
Comi z kancelarii prawnej R. Comi.

all you need iS… orange love

Do wszystkich pakietów Orange Love można kupić 
nowoczesne smartfony w atrakcyjnych miesięcznych 
ratach, np. HTC Desire 626 (49 zł na start, rata 
20 zł/m-c), Samsung Galaxy J5 (199 zł na start, rata 
25 zł/m-c), Huawei P9 lite (299 zł na start, rata 25 zł/
m-c), Samsung Galaxy S7 edge (999 zł na start, rata 
75 zł/m-c). Orange poleca także zestawy składające 
się z telewizora 4K i smartfona. Do wyboru jest m.in. 
49” Samsung UHD (4K) SmartTV za 349 zł na start 
oraz miesięczną ratą w wysokości 90 zł. W zestawie 
z telewizorem dostępne są smartfony: Samsung Galaxy 
S7 edge, Samsung Galaxy A5, Samsung Galaxy J5 
dual SIM lub Samsung Galaxy J3 dual SIM.


