


Wniosek 

Rodzaj usługi mobilnej u Dotychczasowego Dostawcy Usług

o przeniesienie przydzielonego numeru wraz z pełnomocnictwem do rozwiązania umowy.
Zgodnie z  art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm) składam wniosek 
o przeniesienie przydzielonego (-ych) mi numeru (-ów) telefonu:

do sieci Telestrada i jednocześnie udzielam pełnomocnictwa spółce Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Murmańskiej 25,   
04-203 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd dla miasta stołecznego Warszawy,  XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279791, do dokonywania w moim imieniu czynności związanych
z przeniesieniem numeru, w szczególności do:
• doręczenia Dotychczasowemu Dostawcy Usług Telekomunikacyjnych

wniosku o rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z przeniesieniem numeru.
• otrzymania od Dotychczasowego Dostawcy Usług Telekomunikacyjnych informacji o terminie i warunkach rozwiązania Umowy 

o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem numeru na adres Telestrada, 04-203 Warszawa, ul. Murmańska 25, lub 
na adres e-mail wlr_np@telestrada.pl 

Połączenie telefoniczne do numeru przeniesionego do sieci Telestrada proszę kierować na punkt styku z siecią 
na numer routingowy                                           .

Wniosek o rozwiązanie umowy 
Wnioskuję o rozwiązanie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z:

dla linii o numerze (-rach)

w trybie wskazanym w Oświadczeniu stanowiącym załącznik do wniosku, z jednoczesnym przeniesieniem wskazanego (-ych) powyżej 
numeru (-ów) do sieci Telestrada.

(data i czytelny podpis Klienta)

WNIOSEK O PRZENIESIENIE NUMERU DO SIECI 
TELESTRADA S.A. Z PEŁNOMOCNICTWEM

Imię i nazwisko / Nazwa firmy   

      Nr domu         Nr mieszkania    

Kod pocztowy     -        Poczta   Miejscowość

ADRES DO KORESPONDENCJI:    TAKI SAM JAK POWYŻEJ    INNY 

Ulica   

      Nr domu         Nr mieszkania    

Kod pocztowy     -        Poczta   Miejscowość

ADRES/SIEDZIBA: 

Ulica   

ADRES LOKALIZACJI :    TAKI SAM JAK POWYŻEJ    INNY 

      Nr domu         Nr mieszkania    

Kod pocztowy     -        Poczta   Miejscowość

Ulica   

PESEL   NIP             

FORMA KONTAKTU:

Telefon:   E-mail

(data i czytelny podpis Klienta)

Telestrada S.A. ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa,  NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000279791, o kapitale zakładowym 1.558.870 zł wpłaconym w całości.
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