
WNIOSEK O CESJĘ USŁUGI ABONENCKIEJ 
„zwany dalej Wnioskiem”

DANE DOTYCHCZASOWEGO ABONENTA:

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy:

PESEL/KRS,NIP, REGON (dotyczy firm)

Adres zamieszkania/Siedziba firmy:

Adres korespondencyjny (wypełnić, gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania/siedziby firmy:

Numer telefonu kontaktowego: Adres email:

DANE PEŁNOMOCNIKA DOTYCHCZASOWEGO ABONENTA:
  Wypełnić, gdy Abonent działa za pośrednictwem Pełnomocnika (w przypadku firm wymagany dokument potwierdzający pełnomocnictwo)

Imię: Nazwisko:

PESEL:

DANE NOWEGO ABONENTA:

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy:

PESEL/KRS,NIP, REGON (dotyczy firm)

Adres zamieszkania/Siedziba firmy:

Adres korespondencyjny (wypełnić, gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania/siedziby firmy:

Numer telefonu kontaktowego: Adres email:

DANE PEŁNOMOCNIKA NOWEGO ABONENTA:
  Wypełnić, gdy Abonent działa przez Pełnomocnika (w przypadku firm wymagany dokument potwierdzający pełnomocnictwo)

Imię: Nazwisko:

PESEL:

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE OBJĘTE CESJĄ ABONENCKĄ:

Rodzaj świadczonej usługi: 

Numer, na którym jest świadczona usługa: 

Numer Umowy:     Data zawarcia umowy:

W przypadku większej liczby usług objętych Cesją, należy wypełnić poniższą tabelę lub załączyć do Wniosku Wykaz przekazywanych usług.

l.p
.

Rodzaj usługi telekomunikacyjnej Numer, na którym jest świadczona usługa



§1
OŚWIADCZENIA DOTYCHCZASOWEGO ABONENTA

1) Dotychczasowy Abonent oświadcza, że:
a) chce dokonać cesji uprawnień i obowiązków związanych z korzystaniem z usługi, o której mowa w ust. 1, na rzecz nowego Abonenta,
b) wszystkie dotychczasowe należności wobec Telestrada S.A. zostały uregulowane, a w przypadku widniejących zaległości zobowiązuje się, że

najpóźniej do dnia wejścia Wniosku w życie, ureguluje wszystkie zobowiązania względem Telestrada S.A.,
c) zobowiązuje się do kontynuacji dotychczasowych Umów, w tym opłacania należności z nich wynikających, przez okres na nich wskazanych

w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia nowej Umowy z nowym Abonentem na podstawie niniejszego Wniosku lub nowy Abonent odstąpi
od nowej Umowy.

§2
OŚWIADCZENIA NOWEGO ABONENTA

2) Nowy Abonent oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią dotychczasowej Umowy (obowiązujących dotychczasowego Abonenta) oraz zgadza się z ich postanowieniami,
b) zapoznał się z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Telestrada S.A., akceptuje jego treść w pełni oraz wyraża wolę

zostania stroną Umowy wskazanej w niniejszym Wniosku,
c) zwraca się  z Wnioskiem o przekazanie usług i  zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych o treści zgodnej  z treścią

dotychczasowych Umów (obowiązujących dotychczasowego Abonenta), w zakresie których świadczone są usługi wskazane w niniejszym
Wniosku,

d) zobowiązuje się do opłacenia wszelkich należności za usługi będące przedmiotem nowej Umowy, a w przypadku złożenia Wniosku na skutek
zgonu dotychczasowego Abonenta, Nowy Abonent ureguluje widniejące należności za usługi będące przedmiotem dotychczasowych Umów.

e) zobowiązuje się do opłaty za wykonanie Wniosku, wskazanej w Cenniku Usług Dodatkowych, dostępnym na stronie www.telestrada.pl.
3) Nowy Abonent zwraca się z Wnioskiem o przekazanie usług i zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych o treści zgodnej z

treścią dotychczasowych umów, w zakresie których świadczone są usługi wskazane w niniejszym Wniosku.
4) W przypadku, gdy niniejszy Wniosek jest składany na skutek zgonu dotychczasowego Abonenta, Nowy Abonent zobowiązuje się dołączyć do

wniosku akt zgonu dotychczasowego Abonenta.
§3

INNE POSTANOWIENIA
5) Nowa Umowa objęta niniejszym Wnioskiem zostanie zawarta po wyrażeniu zgody przez Telestrada S.A. na realizację Wniosku w terminie do 30

dni kalendarzowych od takiej zgody. Telestrada poinformuje nowego Abonenta o wyrażeniu zgody lub jej braku na wskazane przez niego w
Wniosku dane kontaktowe.

6) Rozwiązanie Umowy dotychczasowego Abonenta nastąpi  za porozumieniem stron na podstawie  oświadczenia  dotychczasowego Abonenta,
wskazanego w § 1 ust. 1, w dniu zawarcia nowej Umowy przez nowego Abonenta, pod warunkiem nieskorzystania z prawa do odstąpienia od
nowej Umowy. Telestrada S.A. poinformuje dotychczasowego Abonenta o wyrażeniu zgody na rozwiązanie dotychczasowej Umowy lub jej braku
na wskazane przez niego w Wniosku dane kontaktowe.

7) Wszelkie zmiany niniejszego Wniosku, wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
8) Do spraw nieuregulowanych niniejszym Wnioskiem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9) Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§4
ZGODY NOWEGO ABONENTA

  Zgody obowiązkowe:
Wyrażam zgodę na  przetwarzanie  moich danych osobowych zgodnie  z  Rozporządzeniem RODO z  dnia  27 kwietnia  2016,  na  zasadach
„KODEKSU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ZGODNIE Z RODO, PRZEZ TELESTRADA S.A”, dostępnego na stronie www.  telestrada  .pl  ,
z którym się zapoznałem/am i akceptuję jego treść.

Wyrażam zgodę na kontakt ze strony Telestrada S.A. w zakresie dotyczącym aktualnej oferty usług i produktów (jest to zgodnie z RODO
marketing bezpośredni). Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę wnieść sprzeciw wobec przetwarzania moich danych, dzięki czemu nie
będą dalej przetwarzane w tym celu.

Udzielam upoważnienia Telestrada S.A., z siedzibą w Warszawie 02-284, al. Krakowska 22A, stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura
Informacji  Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojego wymagalnego zadłużenia przekraczającego 200
złotych (dwieście złotych) lub uzyskania informacji o braku danych o takim zadłużeniu. Upoważnienie jest ważne 60 dni od daty udzielenia
zgody.

  Zgoda na przesyłanie faktur w formie elektronicznej:
Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie mi faktur VAT, korygujących faktur VAT, duplikatów tych faktur w formie elektronicznej (e-faktu-
ra). Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałam/em się z REGULAMINEM PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, dostępnym na 
stronie www.telestrada.pl oraz oświadczam, że go akceptuję.

…………………………………………….                                                                                              ……………………………………………….
Data i podpis dotychczasowego Abonenta                                                                                 Data i podpis nowego Abonenta

……………………………………………….    
Data i podpis przedstawiciela Telestrada S.A.

Do niniejszego dokumentu w przypadku przedsiębiorstwa Nowy Abonent jest zobowiązany załączyć kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie 02-284, przy Alei Krakowskiej 22A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000279791, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, kapitał zakł. 1.558.870 PLN.

https://lajtmobile.pl/upload/upload/KODEKS%20PRZETWARZANIA%20DANYCH%20OSOBOWYCH%20TELESTRADA(3).pdf
http://www.telestrada.pl/
http://www.telestrada.pl/
http://www.telestrada.pl/

