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WNIOSEK NR
Dotychczasowy Dostawca Usług
Wnioskuje o rozwiązanie umowy z przeniesieniem Przydzielonego Numeru

Ja, niżej podpisany/a:
numer PESEL

legitymujący się dokumentem tożsamości
zamieszkały/a

- wypowiadam umowę o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą usług,
- proszę o przeniesienie wskazanego wyżej numeru do sieci OTVARTA Sp. z o.o.
Wnioskuję o rozwiązanie umowy z Dotychczasowym Dostawcą Usług
z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą;
bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu

dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W tym przypadku jestem świadomy/a

zobowiązania do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia.
Forma kontaktu/sposób poinformowania Wnioskującego o rozpoczęciu świadczenia usług:
za pomocą komunikatu tekstowego
za pośrednictwem poczty elektronicznej
telefonicznie
Niniejszy Wniosek jest ważny 21 dni od daty wystawienia.
Oświadczam, że:
- otrzymałem/am, zapoznałem/am się z Regulaminem przenoszenia Przydzielonego Numeru przy zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych i akceptuję
jego treść,
- na przenoszonym numerze świadczona jest usługa:

Abonamentowa (Postpaid)

Na kartę (Prepaid)

- podane przeze mnie powyższe dane, zgodne są z danymi, na które przenoszony numer jest zarejestrowany u dotychczasowego dostawcy usług.

(data i czytelny podpis)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OTVARTA Sp. z o.o. moich danych osobowych wskazanych w niniejszym Wniosku, w tym na ich przekazanie
Dotychczasowemu Dostawcy Usług, w celach związanych z realizacją wszelkich czynności niezbędnych do przeniesienia mojego numeru do sieci
OTVARTA Sp. z o.o.

(data i czytelny podpis)

Wniosek na przeniesienie numeru

Strona 1 z 3

A

www.otvarta.pl
tel. 699 711 699
email: biuro@otvarta.pl
Data:

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a:
legitymujący się dokumentem tożsamości

numer PESEL

1)

zamieszkały/a

działając w imieniu

2)

:

numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile został nadany, lub numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym
właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim3) :
3)

siedziba :

i adres korespondencyjny

3)

:

w związku z zamiarem:
1) wypowiedzenia umowy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą usług
korzystając z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci innego operatora
zgodnie z art.71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) oraz
2) zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru z nowym dostawcą usług
OTVARTA Sp. z o.o.

Oświadczam, że jestem świadomy/a 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 obowiązania do zwrotu udzielonej ulgi (w wysokości określonej w umowie).

4

Ponadto oświadczam, że niniejszym dokonuję wyboru trybu przeniesienia numeru:
1) z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą.
2) bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu

dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W tym przypadku, jestem świadomy/a

zobowiązania do uiszczenia opłaty dotychczasowemu dostawcy w wysokości nieprzekraczającej opłaty abonamentowej za okres wypowiedzenia.

(data i czytelny podpis)

1) W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2) W przypadku, gdy abonent nie jest osobą fizyczną, do oświadczenia konieczne jest dołączenie kopii stosownego pełnomocnictwa obejmującego umocowanie
3) Nie dotyczy osób fizycznych.
4) Niepotrzebne skreślić. Nie dotyczy użytkowników usług.
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PEŁNOMOCNICTWO
Ja, niżej podpisany/a:
legitymujący się dokumentem tożsamości

numer PESEL

zamieszkały/a
niniejszym upoważniam
OTVARTA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Inżynierska 11, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzona przez Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieście w Łodzi , XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000194197,kapitał zakładowy 140 000,00 zł (wpłacony w całości),
NIP 8882780351, REGON 911339638 do reprezentowania mnie w kontaktach z
przy przeprowadzaniu czynności związanych z przeniesieniem numeru

do sieci OTVARTA Sp. z o.o.

w szczególności do wypowiedzenia w imieniu abonenta umowy z Dotychczasowym Dostawcą Usług. Niniejsze Pełnomocnictwo jest nieodwołalne.
Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia OTVARTA Sp. z o.o. do udzielania dalszych pełnomocnictw w jego zakresie.

(data i czytelny podpis)
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