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Działamy na sieci Plus

WNIOSEK O PRZENIESIENIE NUMERU
Numer dokumentu:

Miejscowość:

Data:
Dane klienta

Imię i nazwisko/nazwa:
Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod:

PESEL:

Nr lokalu:

Województwo:

Dokument tożsamości (nazwa, numer):

e-mail:

Telefon kontaktowy:
Adres do korespondencji

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod:

Nr lokalu:

Województwo:

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
NIP:

REGON:

Nr KRS/Wpis CEDIG/nr wpisu innego rejestru:

Prowadzonego przez:

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 poz. 243 j.t.)
*składam wniosek o przeniesienie przydzielonego (-nych) numeru (-ów):

Z sieci**:

Dzień migracji:

* w przypadku składania wniosku w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej należy przedstawić pełnomocnictwo
lub przedstawić dokument potwierdzający prawo do reprezentowania wnioskującego.
** należy wskazać dotychczasowego dostawcę usługi telekomunikacyjnej.
do sieci Spółki Next Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. W. Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000696335, NIP: 9542746551, REGON: 368360006, kapitał zakładowy w wysokości: 40.000,00 zł (w całości opłacony), dalej jako: Next Mobile na
zasadach określonych w „Regulaminie Przenoszenia Przydzielonego Numeru przy zmianie Dostawcy Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych” (dalej
jako „Regulamin”). Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu i go akceptuję oraz że przysługuje mi prawo do złożenia wniosku oraz
oświadczenia, o których mowa w Regulaminie.
Niniejszym dokonuję wyboru trybu przeniesienia numeru (nie dotyczy użytkowników usług przedpłaconych):
a) z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą usług,
b) bez zachowania okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą usług, ze wskazaniem konkretnego terminu przeniesienia tj.
________ ***,
c) na koniec okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych wynikającego z umowy z dotychczasowym dostawcą usług;
Oświadczam, że jestem świadomy konsekwencji, w tym finansowych, wynikających z rozwiązania umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą przed upływem okresu, na, jaki umowa została zawarta, a także tego, że konsekwencje te nie obciążą nowego
dostawcy, w szczególności dotyczy to zobowiązania do zwrotu udzielonej ulgi (w wysokości określonej w umowie).
*** termin ten nie może być dłuższy niż okres wypowiedzenia
Oświadczam, że udzielam Next Mobile Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie pełnomocnictwa do dokonywania w moim imieniu wszelkich czynności faktycznych i
prawnych związanych z przeniesieniem przydzielonego numeru (-ów) wskazanych w niniejszym Wniosku, w szczególności do wypowiedzenia w moim imieniu
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umowy (-ów) o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla numerów objętych Wnioskiem z dotychczasowym dostawcą usług.

Jako formę kontaktu, w tym formę otrzymania informacji o rozpoczęciu świadczenia usług przez Next Mobile, wybieram:
SMS:

e-mail:

telefon:
Data:

Czytelny podpis Abonenta
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