CESJA UMOWY dla Klientów Indywidualnych
zawarta w dniu …...........................r.

Dane Dotychczasowego Abonenta
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy

Pesel
Numer ID

Adres świadczenia
usługi
Adres zameldowania
Adres zamieszkania

Dane Nowego Abonenta
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy

Pesel
Adres e-mail

Adres świadczenia
usługi
Adres zameldowania
Adres zamieszkania

Abonent wyraża zgodę/ nie wyraża zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej,
lub rachunków za usługi świadczone przez Dostawcę na podstawie niniejszej Umowy Abonenckiej.
Informacja o wystawieniu faktury elektronicznej lub elektronicznego rachunku będzie każdorazowo
przesłana przez Dostawcę na adres e-mail podany przez Abonenta. Jednocześnie Abonent jest
zobowiązany do poinformowania Dostawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail.

Data i podpis Nowego Abonenta

Oświadczenie Abonentów
Wolą stron jest, aby Pan/i
obowiązki

Abonenta

…..........................................................

wstąpił/a w prawa i

Pana/i …................................................................wynikające

z umowy o

świadczenie usług nr …............................., zwanej dalej Umową Abonencką, przysługujące do dnia
zawarcia cesji Dotychczasowemu Abonentowi, pod warunkiem, iż na zmianę wyrazi zgodę
Shentel Sp. z o. o.
Dotychczasowy Abonent zobowiązuje się do uregulowania wszelkich zaległości wynikających
z zawartej umowy za okres do dnia dokonania cesji. Opłata za przeniesienie praw i obowiązków
zostanie wniesiona przez Nowego Abonenta.

Data i podpis Nowego Abonenta

Data i podpis Dotychczasowego Abonenta

Oświadczenie Nowego Abonenta
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Umową Abonencką, Ogólnymi Warunkami Umowy
Abonenckiej, oraz Regulaminem świadczenia usługi przez Shentel Sp. z o. o. Wyżej wymienione
prawa i obowiązki przejmuje bez zastrzeżeń, a także iż otrzymałem/am sprzęt niezbędny do
korzystania z usług świadczonych na podstawie umowy, której stałem/am się stroną.
Dane powierzonego Sprzętu

Uwagi:
Nie zgłaszam zastrzeżeń co do stanu technicznego sprzętu wskazanego powyżej.
Abonent wyraża zgodę/ nie wyraża zgody na posłużenie się przez Dostawcę usług pocztą elektroniczną,
automatycznym

systemem

wywołującym

lub

innym

środkiem

komunikacji

elektronicznej

do

celów

marketingowych,w tym, w celu złożenia propozycji zawarcia umowy.

Data i podpis Nowego Abonenta

Oświadczenie Shentel Sp. z o. o.
Shentel Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okulickiego 77c/2 71-035 w Szczecinie wyraża zgodę
na wstąpienie Nowego Abonenta w prawa i obowiązki Dotychczasowego Abonenta zgodnie z
powyższymi oświadczeniami.

Data i podpis przedstawiciela Operatora

