Miejscowość, data.....................................………...

UMOWA CESJI
CEDENT (przekazujący prawa i obowiązki):
.................................................................................................................................
(imię i nazwisko/firma dotychczasowego abonenta)
nr Pesel/NIP ........................................................................................................
będący stroną umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych z firmą …............................................. sp. z o.o. przenosi
wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia ……………….. nr
……………………………. na:
CESJONARIUSZA (przejmującego prawa i obowiązki):
Pana/Panią/Firma ...........................................................................................……………………………………………………..
nr Pesel/NIP ...........................................................................................…………………………………………………………..
Adres zamieszkania/siedziby ............................................................……………………………………………………………...
Adres korespondencyjny ….....................................................................................………………………………………………
Adres instalacji……………...……………………………………………………………………………………………………...
nr telefonu …......................................................…, adres e-mail…………………………………………………………………..

Strony Cesji postanawiają wspólnie:
1. Warunkiem dokonania cesji jest złożenie przez Cedenta/Cesjonariusza właściwie uzupełnionego i podpisanego wniosku .
2. Cesja wchodzi w życie od nowego okresu rozliczeniowego tj. od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wpłynął wniosek.
3. Cesja dotyczy przeniesienia wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy o Świadczenie Usług, określonej
powyżej przez Cedenta, zwanej dalej Umową.
4. Cedent oświadcza, że od dnia dokonania cesji przenosi na Cesjonariusza wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy,
pod warunkiem uregulowania należności według stanu na dzień dokonania cesji, stosownie do brzmienia ust. 3 poniżej.
5. Cedent zobowiązuje się dokonać zapłaty należności, wynikających z Umowy, za okres do dnia dokonania cesji.
6. Cesjonariusz oświadcza, że od dnia dokonania cesji wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy, na tych
samych warunkach, na jaki została ona zawarta przez Cedenta (w tym na warunkach promocyjnych jeśli na takich warunkach
została zawarta Umowa z Cedentem).
7. Z tytułu dokonania cesji, Cesjonariusz ponosi opłaty zgodne z Cennikiem. Opłata za dokonanie cesji zostanie zaliczona do
pierwszej faktury VAT wystawionej na rzecz Cesjonariusza.

8. Dostawca usług może zobowiązać Cesjonariusza do przedstawienia dodatkowych dokumentów celem weryfikacji jego
wiarygodności tożsamości lub wiarygodności płatniczej.
9. Dostawca Usług wyraża zgodę na wstąpienie Cesjonariusza w prawa i obowiązki Cedenta wynikające z Umowy na
warunkach niniejszej cesji i zobowiązuje się świadczyć Usługi zgodnie z Umową na rzecz Cesjonariusza.
10. W sytuacji gdy powyższe zapisy odnoszące się do cesji nie zostaną zachowane (np. zaległość na koncie Cedenta, brak
podpisu Cedenta lub Cesjonariusza na wniosku, niewypełnienie wniosku w całości lub błędne wypełnienie tabeli z
oświadczeniami).
11. Cesję sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
12. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Data i czytelny podpis dotychczasowego abonenta

Data i czytelny podpis nowego abonenta

Data i czytelny podpis dostawcy usług

