
Adres korespondencyjny:
BOK Dominet
ul. Trzy Stawy 2B
43-100 Tychy

Kontakt:
tel: 32 411 45 75
www.dominet.net.pl

WNIOSEK O ROZWIĄZANIE UMOWY
Z CESJĄ NA NOWEGO ABONENTA

Wypełnia operator

CID:
Numer sprawy:

!
Prosimy o wypełnienie formularza DRUKOWANYMI czytelnymi literami.
Prosimy o niestosowanie skreśleń, w przypadku pomyłki wypełnij nowy formularz. 
Informacje oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. 
Błędne lub niepełne wypełnienie formularza skutkować może jego 
odrzuceniem.

A. DANE DOTYCHCZASOWEGO KLIENTA
Imię i Nazwisko / Nazwa firmy*

Adres dostarczania usługi (ulica, numer domu/numer lokalu)*

Miejscowość*                                                                                                                             Kod pocztowy*

-

Numer Klienta ID lub Numer umowy*

B. DANE NOWEGO KLIENTA
Imię i Nazwisko / Nazwa firmy*

Adres zameldowania (ulica, numer domu/numer lokalu)*

Miejscowość *                                                                                                                            Kod pocztowy*

-

Numer PESEL *                                                                     Seria i numer Dokumentu Tożsamości *

D.O. P.J. Pasz
port

Numer telefonu*

- - - -

Adres E-Mail dla faktur elektronicznych

Dotychczasowy Abonent (A) na podstawie niniejszego wniosku wnosi o wcześniejsze rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych bez zachowania okresu wypowiedzenia. Nowy Abonent (B) oświadcza, że od dnia podpisania wniosku 
przejmuje wszelkie prawa i obowiązki wynikające ze świadczenia usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych oraz wnosi o zawarcie nowej Umowy na jego dane osobowe, które podane zostały we wniosku. Abonent (B) 
zobowiązuje się do podpisania nowej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Czytelny podpis dotychczasowego Abonenta A

Data:

Czytelny podpis nowego Abonenta B

Data:

Data przyjęcia: Data wejścia w życie: W imieniu Operatora:



Adres korespondencyjny:
BOK Dominet
ul. Trzy Stawy 2B
43-100 Tychy

Kontakt:
tel: 32 411 45 75
www.dominet.net.pl

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU

Szanowni Państwo,

niniejszy wniosek spowoduje automatyczną zmianę Strony Umowy o Świadczenie Usług
Telekomunikacyjnych z obowiązkiem podpisania nowego dokumentu z danymi nowego
Abonenta. Wniosek cesji zezwala na skorzystanie z dotychczasowej oferty, nawet jeśli
nie jest już sprzedawana lub skorzystania z nowego, aktualnego planu taryfowego.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek  najlepiej  złożyć  osobiście w  naszym  Biurze  Obsługi  Klienta,  dla  Państwa
wygody polecamy aby wniosek złożył Nowy Abonent aby jednocześnie podpisać nową
umowę. Wniosek jednak musi być podpisany również przez dotychczasowego Abonenta.
Wniosek  rozpatrywany jest  w tym wypadku na  miejscu  pod  warunkiem wypełnienia
wszystkich pół poprawnie.

Wniosek można przesłać również  pocztą  jednak czas załatwienia sprawy może w tym
wypadku znacznie się wydłużyć. Nowa Umowa zostanie wtedy wysłana pocztą na adres
zameldowania Nowego Abonenta. Wniosek rozpatrywany jest w tym wypadku do 14 dni
od daty otrzymania przez Operatora.

Gdzie przyjść lub wysłać wniosek?

Biuro Obsługi Klienta Indywidualnego
Dominet Sp. z o.o.
ul. Trzy Stawy 2B
43-100 Tychy

W razie pytań prosimy o kontakt:
tel: 32 411 45 75


