PRZENIESIENIE NUMERU Z OFERTY NA KARTĘ

Nr wniosku:
Nazwisko i Imię / Nazwa:
Adres zameldowania / siedziba:
Adres korespondencyjny:
PESEL:
Dokument tożsamości:

Data:

NIP:
Tel. kontaktowy:

REGON:
e-mail:

Zgodnie z § 11.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. (poz. 1670) wnoszę o przeniesienie
przydzielonego (/-nych) mi numeru (/-ów):
do Virgin Mobile Polska sp. z o.o. (dalej Virgin Mobile Polska) na zasadach określonych w Regulaminie przeniesienia
numeru telefonu do sieci Virgin Mobile Polska (dalej Regulamin).
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu, oraz, że przysługuje mi prawo / zostałem upoważniony
1
przez osobę uprawnioną do złożenia niniejszego wniosku i Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do
wskazanego rozporządzenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów realizacji procesu przeniesienia numeru
(podstawa prawna: Dz.U.101/02 poz. 926 z późn. zm).
Jako formę kontaktu, w tym formę otrzymania informacji o rozpatrzeniu niniejszego wniosku o przeniesienie oraz o
rozpoczęciu świadczenia usług przez Virgin Mobile Polska, wybieram:
 sms:
 e-mail:
 telefon:

miejscowość, data

czytelny podpis wnioskodawcy

Wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w formie pisemnej z
przeniesieniem numeru
Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. (poz. 1670), wnoszę o
rozwiązanie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących wyżej wymienionego (/-nych) numeru (/-ów)
z przeniesieniem do sieci Virgin Mobile Polska na zasadach określonych w Regulaminie:
 bez zachowania okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą, w dniu

miejscowość, data

2

czytelny podpis wnioskodawcy

1 - niepotrzebne skreślić
2 - wskazana data może ulec zmianie w przypadku niewpłynięcia kompletu dokumentacji lub braku możliwości dokonania weryfikacji wniosku
zgodnie z Rozporządzeniem do dnia poprzedzającego wskazaną datę

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 16 grudnia 2010 r. (poz. 1670)

Ja, niżej podpisany/a:
legitymujący/a się dokumentem tożsamości (seria, numer):
1
numer PESEL :
zamieszkały/a:
2
działając w imieniu :
numer identyfikacyjny REGON lub NIP, o ile został nadany, lub numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji
3
działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim :
3

siedziba i adres :
w związku z zamiarem:
1) wypowiedzenia umowy o świadczenie 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 Virgin Mobile Polska 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
zobowiązania do zwrotu udzielonej ulgi (w wysokości określonej w umowie).
4

Ponadto oświadczam, że niniejszym dokonuję wyboru trybu przeniesienia numeru:
 z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą
5
 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.

miejscowość, data

czytelny podpis wnioskodawcy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych dostawcy publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych w związku z realizacją uprawnienia do przeniesienia numeru, w szczególności adresu
korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej, w celu realizacji tego uprawnienia.

miejscowość, data
1

czytelny podpis wnioskodawcy

W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
W przypadku, gdy abonent nie jest osobą fizyczną, do oświadczenia konieczne jest dołączenie kopii stosownego pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do
dokonania przeniesienia numeru lub numerów.
3
Nie dotyczy osób fizycznych.
4
Niepotrzebne skreślić. Nie dotyczy abonentów korzystających z usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, którzy udostępnili swoje dane,
o których mowa w art. 60a ust. 1a ustawy.
5
Termin nie może być dłuższy niż okres wypowiedzenia.
2

Nr dokumentu:

Data:

Nazwisko i Imię / Nazwa:
Adres zameldowania / siedziba:
Adres korespondencyjny:
Dowód osobisty:

PESEL:

NIP:

REGON:

Telefon:

e-mail:

Niniejszym upoważniam Virgin Mobile Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 42,
02-724 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000415094, oraz pracowników Virgin Mobile Polska sp.
z o.o., upoważnionych do realizacji czynności związanych z przenoszeniem numerów do sieci Virgin Mobile
Polska sp. z o.o. do podejmowania w moim imieniu wszelkich czynności w celu przeniesienia numerów:
z sieci:
do sieci Virgin Mobile Polska sp. z o.o. a w
szczególności do składania przez Virgin Mobile Polska sp. z o.o. wniosków i oświadczeń wymaganych do
rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z operatorem:

miejscowość, data

czytelny podpis wnioskodawcy

