POLOK WELDING Władysław Polok
ul. Sowińskiego 3, 44-121 Gliwice
NIP: 631-112-45-46
REGON: 271-70-04-11

tel.: 509 300 103 (8:00-19:00 pon.-sob.)
fax: 324 446 450
www.polineo.pl, biuro@polineo.pl

WNIOSEK O PRZENIESIENIE NUMERU TELEFONICZNEGO,
ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ORAZ PEŁNOMOCNICTWO
Data: ______________________.
Miejscowość: ______________________.
Numer zlecenia: _____________,

Ja niżej podpisany/a :
• imię, nazwisko / nazwa: ____________________________________________,
• ulica, nr lokalu: ___________________________________________,
• kod: ______________, miasto: ____________________,
• NIP / PESEL: ___________________________________,
• reprezentowany przez (firma / instytucja): _____________________________________ (opcjonalnie).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. 2010, nr 249 poz. 1670) w sprawie warunków
korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych wnoszę o rozwiązanie umowy w moim imieniu, o świadczenie usług
telekomunikacyjnych zawartych z aktualnym Operatorem (Dawca), wskazanym w oświadczeniu stanowiącym załącznik do wniosku z
jednoczesnym przeniesieniem numeru telefonicznego i rozpoczęciem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez nowego Operatora
Władysława Polok prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:
• nazwa: POLOK WELDING Władysław Polok (właściciel sieci Polineo),
• miasto: 44-121 Gliwice,
• ulica: Sowińskiego 3,
• NIP: 631-112-45-46, REGON: 271700411.
• infolinia 509 300 103, email: biuro@polineo.pl

__________________________________________
data, czytelny podpis Wnioskodawcy
(imię, nazwisko)

__________________________________________
pieczątka, podpis w imieniu nowego Operatora
(imię, nazwisko)

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa Operatorowi Władysławowi Polok, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą POLOK
WELDING Władysław Polok z siedzibą przy ul. Sowińskiego 3, 44-121 Gliwice, NIP: 631-112-45-46, REGON: 271700411 do dokonania wszelkich
czynności związanych z przeniesieniem wymienionego powyżej numeru oraz do składania wniosków i oświadczeń, w tym oświadczeń woli,
wymaganych do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z aktualnym dostawcą usług (Dawcą).

__________________________________________
data, czytelny podpis Wnioskodawcy
(imię, nazwisko)

1) Nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2) Nie dotyczy osób fizycznych.
3) W przypadku gdy abonent nie jest osobą fizyczną, do wniosku konieczne jest dołączenie kopii stosownego pełnomocnictwa
obejmującego umocowanie do dokonania przeniesienia numeru lub numerów.
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