Załącznik nr 1 do Regulaminu Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przenoszenia przydzielonego numeru przy
zmianie dostawcy usług telekomunikacyjnych

WNIOSEK O PRZENIESIENIE
TELEKOMUNIKACJA

PRZYDZIELONEGO

NUMERU

DO

KLUCZ

Ja, niżej podpisana/y, działając w imieniu własnym/działając w imieniu 1)
...............................................................................................................................,
W związku z zamiarem zmiany dostawcy usług zapewniającym przyłączenie do publicznej ruchomej sieci
telekomunikacyjnej i zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, niewymagających
zawarcia umowy w formie pisemnej, z Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje
Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa (dalej „Klucz Telekomunikacja”) wnoszę o przeniesienie
przydzielonego mi numeru/numerów 1) do Klucz Telekomunikacja, z którego/których 1) dotychczas
korzystałem u innego dostawcy usług, tj.
………………………………………………………………………………….......…………………………………2)
Poniżej podaję dane potrzebne do zrealizowania wniosku.
W przypadku Abonenta będącego osobą fizyczną:
Imię i nazwisko: .............................................................................................................
Numer PESEL 3): ……………………………………………………………..............................................
Adres korespondencyjny: ..............................................................................................
W przypadku Abonenta niebędącego osobą fizyczną:
Nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………
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
członkowskim:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adres korespondencyjny: …………………………………………………………………………………………………………………………
Przydzielony numer, o przeniesienie którego wnioskuje Abonent: …………………………………………… jest
numerem działającym na usłudze przedpłaconej (prepaid)/ abonamentowej (postpaid) 1)

Numery telefonów - w przypadku przenoszenia więcej niż jednego numeru: …………………………….
……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wybrany przez Abonenta sposób poinformowania 4) go o rozpoczęciu świadczenia usług:
• telefonicznie 4) albo
• za pomocą komunikatu tekstowego 4) albo
• za pośrednictwem poczty elektronicznej 4)
Żądam przekazania informacji o rozpoczęciu świadczenia usług 5):
• wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej ……………………………………..5)
•
wyłącznie telefonicznie na numer telefonu …………………………............................... ….5)
Inny sposób przekazania informacji o rozpoczęciu świadczenia usługi na wypadek gdyby Abonent nie
odbierał połączenia lub z przyczyn technicznych leżących po stronie Abonenta Klucz Telekomunikacja nie
mogła nawiązać z nim połączenia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

................................................
(data i czytelny podpis)

_____________________________________________
1)
2)
3)
4)
5)

Niepotrzebne skreślić
Należy podać pełną nazwę dotychczasowego dostawcy usług, tj. również formę prawną, a także, jeżeli Abonent posiada taką
informację, jego siedzibę i adres.
W przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Właściwe pole zaznaczyć krzyżykiem
Opcjonalnie

