
Dane Klienta: Miejscowo��: Data:

Imi� i nazwisko / Nazwa:

Adres / siedziba firmy:

Adres �wiadczenia usługi*:

Adres korespondencyjny:

PESEL:    Nr dowodu osobistego:

NIP:  Regon:

Wniosek o przeniesienie numeru

Na  podstawie  art.  71  ustawy  z  dnia 16  lipca  2004 r.  Prawo  telekomunikacyjne  (Dz.U04.171.1800 z pó�n.zm)  wnosz�

o przeniesienie przydzielonego (-nych) mi numeru (-ów):

do sieci VECTRA S.A. od dotychczasowego dostawcy usług:

Niniejszy   dokument   stanowi   równie�   wniosek   o   potwierdzenie  mo�liwo�ci   zawarcia   umowy  o  �wiadczenie  usług

telekomunikacyjnych z VECTRA S.A. Ogólnopolski numer routingowy VECTRA S.A.*:

O rozpocz�ciu �wiadczenia usług prosz� poinformowa� mnie za po�rednictwem:

 telefonu, na numer telefonu:

 SMS, na numer telefonu:

 e-mail, na adres e-mail:

Typ usługi (dot. wył�cznie przeniesienia numeru mobilnego):  POSTPAID (Abonament, MIX) /  PREPAID (usługa na kart�)

Data: Czytelny podpis Abonenta:

Potwierdzenie mo�liwo�ci �wiadczenia usług:

Rafał Go�li�ski, Dyrektor Obsługi Klienta VECTRA S.A.

Wniosek o rozwi�zanie umowy

Data: Czytelny podpis Abonenta:

Pełnomocnictwo

Data: Czytelny podpis Abonenta:

Data wpływu wniosku do VECTRA S.A.:
 Wypełnia pracownik VECTRA S.A.

* wypełni� jedynie w przypadku przenoszenia numeru stacjonarnego do sieci VECTRA S.A.
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Zgodnie z wnioskiem zło�onym do VECTRA S.A. z siedzib� w Gdyni, w sprawie potwierdzenia mo�liwo�ci technicznych na zawarcie

umowy o �wiadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru(-ów), potwierdzamy mo�liwo�� zawarcia wy�ej

wymienionej umowy po stronie VECTRA S.A. Kopi� niniejszego dokumentu wydaje si� w celu przekazania go dotychczasowemu

dostawcy usług jedynie w przypadku realizacji procesu przeniesienia numeru bez udzielonego pełnomocnictwa dla VECTRA S.A.

Wniosek o rozwi�zanie umowy o �wiadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonego numeru(-ów).

Prosz� o rozwi�zanie umowy o �wiadczenie usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawc� usług oraz przeniesienie wy�ej

wymienionego numeru(-ów) do sieci VECTRA S.A. z siedzib� w Gdyni przy Al. Zwyci�stwa 253, 81-525 Gdynia.

Upowa�niam spółk� VECTRA S.A. z siedzib� w Gdyni do dokonania w moim imieniu i na moj� rzecz wszystkich czynno�ci zwi�zanych z

przenoszeniem numeru telefonicznego z sieci dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych do sieci VECTRA S.A. z siedzib� w

Gdyni, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw. Upowa�niam VECTRA S.A. do jednorazowej zmiany w umowie dotycz�cej usługi

telefonicznej, w zakresie zmiany numeru telefonu z numeru przydzielonego z puli numeracyjnej VECTRA S.A., na numer przeniesiony.

Zmiana umowy nast�pi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez dotychczasowego dostawc� usług, zgodnie z trybem okre�lonym przez

Abonenta we wniosku na przeniesienie numeru.


