Wniosek o przeniesienie numeru

użytkownika1 usługi przedpłaconej do sieci
Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A.

Nr telefonu: ………………………………………………………

…………………………., dnia …………………………

Imię i nazwisko: ……………………………………………….

Adres zameldowania: …………………………………………………………………………………………………………………….
Adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………………………………………………….
PESEL: ………………………………………………………………………… Data urodzenia: …………………………………….
NIP: ……………………………………………..
Regon: ………………………………………… Seria i numer dokumentu tożsamości: …………………………………..

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.04.171.1800 z p.zn. zm.)
wnoszę o przeniesienie przydzielonego mi numeru: ………………………………………. / przenoszony numer telefonu /
do Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. (dalej „PTC”) na zasadach określonych w „Regulaminie świadczenia usługi
przeniesienia numeru przydzielonego abonentowi nie będącemu stroną umowy zawartej na piśmie przy
zmianie dostawcy usług w ruchomej sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. (zwany dalej „Regulamin”2).
Oświadczam, że zapoznałem(-am) się i akceptuję treść Regulaminu oraz, że przysługuje mi prawo do złożenia
niniejszego wniosku i Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.249.1670)./ Oświadczam, że zostałem/am upoważniony/a przez osobę
uprawnioną do złożenia niniejszego wniosku do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu, z którym
zapoznałem się i w imieniu tej osoby akceptuję, oraz do złożenia niniejszego wniosku i Oświadczenia, którego
wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r.
(Dz.U.10.249.1670).
Jako formę kontaktu, w tym formę otrzymania informacji o rozpatrzeniu niniejszego wniosku o przeniesienie
oraz o rozpoczęciu świadczenia usług przez PTC, wybieram:
□ SMS ……………………………………

□ e-mail ………………………………….
□ telefon …………………………………
Oświadczam, że zawarte w niniejszym wniosku dane są prawdziwe.
(Sporządzenie dokumentu poprzez zawarcie w nim nieprawdziwych danych w celu zachowania pozorów,
że dokument pochodzi od innej osoby, wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 270 §1 Kodeksu karnego zagrożonego karą grzywny, karą
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat)

.............................................................
czytelny podpis

Wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych z przeniesieniem numeru

Niniejszym wnoszę o rozwiązanie umów o świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących wskazanego
wyżej numeru z przeniesieniem do sieci PTC w ciągu ……… dni roboczych od zarejestrowania sprawy
niniejszego przeniesienia w PTC. ( termin wypowiedzenia umowy musi być zgodny z terminem podanym w
załączonym Oświadczeniu )
.............................................................
czytelny podpis

1 Wniosek dla abonentów usług przedpłaconych ("prepaid", "na kartę"), tj. nie będących stroną umowy zawartej na piśmie z dotychczasowym dostawcą usług

2 Regulamin dostępny na stronie internetowej www.heyah.pl

