FreePhone sp. z o.o.
Słoneczna 564, Rudnik
32-440 Sułkowice
tel. 22 1012889
przenaszalnosc@freephone.pl
NIP: 6812055359

WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRZYDZIELONEJ NUMERACJI
Wnioskodawca (Abonent niebędący osobą fizyczną):
Nazwa, firma:*
Adres:*
Adres korespondencyjny:*
Rejestr:*

NIP:*

REGON:*

e-mail:*

Telefon:*

Fax:

Reprezentowany przez:*
Będąc uprawniony do korzystania z poniższej numeracji, wnioskuje o przeniesienie numerów
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej:
od dotychczasowego dostawcy:*
do nowego dostawcy
Numeracja dotychczas aktywna w usłudze:*
 ISDN PRA/DDI

 ISDN BRA/MSN

 ISDN BRA/DDI

 PSTN

jako:  usługa PREPAID

 VoIP

 usługa POSTPAID

Przydzielony numer lub zakres
numerów,
którego dotyczy wniosek:*
(dla każdego numeru PSTN należy wypełnić
osobny wniosek)

Numer główny dla usługi
(pole wymagane do uzupełnienia jeśli
numer/zakres numerów przenoszonych jest
świadczony u dotychczasowego operatora w
ramach usługi ISDN PRA lub ISDN BRA)

Numery pozostałe w ramach usługi,
które należy wyłączyć
(pole wymagane do uzupełnienia jeśli
numer/zakres numerów przenoszonych jest
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świadczony u dotychczasowego operatora w
ramach usługi ISDN PRA lub ISDN BRA)

Adres zakończenia sieci:*
Adres, pod który zostanie
przeniesiony numer/zakres
numerów:
O rozpoczęciu świadczenia usług proszę poinformować mnie:
na numer telefonu:
na adres e-mail:
Ponadto oświadczam, że zostałem powiadomiony że:
1.

w przypadku gdy dane we wniosku nie są zgodne z danymi, które są zarejestrowane
u dotychczasowego dostawcy, zostałem powiadomiony o braku odpowiedzialności FreePhone
sp. z o.o. za odmowę rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą i braku możliwości świadczenia
usług z przeniesioną numeracją.

2.

niniejszym rozwiązuje umowę/y o świadczenie usług telekomunikacyjnych dotyczących wskazanej wyżej
numeracji z przeniesieniem jej do sieci FreePhone sp. z o.o., zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z 17.06.2009r. (Dz.U. nr 97; poz.810) w trybie wskazanym w Oświadczeniu, które stanowi
załącznik do Wniosku.

3.

przeniesienie przydzielonego numeru nie może powodować przerwy w świadczeniu usług
telekomunikacyjnych dłuższej niż 24 godziny, liczone od określonego w umowie dnia rozpoczęcia
świadczenia tych usług. Dz.U.2010.249.1670 – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY) z dnia
16

grudnia

2010

r.

w

sprawie

warunków

korzystania

z

uprawnień

CZYNNOŚCI

ZWIĄZANYCH

w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. z dnia 28.12.2010 r.).
Załącznik:

OŚWIADCZENIE

I

PEŁNOMOCNICTWO

DO

PRZEPROWADZENIA

Z PRZENIESIENIEM NUMERACJI.

____________________
podpis/pieczęć
*pole wymagane
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