POLINEO Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 3, 44-101 Gliwice, Polska
NIP: 6312658416 | REGON: 362309168 | Numer KRS: 0000572266
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł
infolinia: +48 509 300 103 (8:00-19:00 pon.-sob.) | fax: +48 333 334 104
www.polineo.pl, biuro@polineo.pl

WYPOWIEDZENIE UMOWY
(o świadczenie usługi dostępu
do sieci internet)
Data: ______________________.
Miejscowość: ______________________.
Numer Abonenta : _________.
§ 1 Dane Operatora
Spółka POLINEO Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach 44-101, ul. Sowińskiego 3
wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr: 0000572266
posiadająca nr NIP: 631-265-84-16 oraz nr REGON: 362309168 z kapitałem
zakładowym 50 000,00 zł, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Piotra Polok

§ 2 Dane Abonenta
• imię, nazwisko / nazwa: ____________________________________________,
• ulica, nr lokalu: ___________________________________________,
• kod: ______________, miasto: ____________________,
• NIP / PESEL: ___________________________________ (opcjonalnie),
• reprezentowany przez: _____________________________________(opcjonalnie),
• numer telefonu:

(wymagany do kontaktu w sprawie demontażu sprzętu).
§ 3 Wypowiedzenie umowy

Wypowiadam umowę o świadczenie usługi dostępu do sieci internet świadczonej przez Operatora z dniem __________________. Data
zakończenia świadczenia usługi nastąpi zgodnie z umową, w zależności od czasu na jaki została podpisana*.
§ 4 Przyczyna wypowiedzenia
zmieniam Operatora na: ___________________________________________,
zmieniam miejsce zamieszkania, które jest poza zasięgiem Państwa usługi,
świadczona usługa nie odpowiada moim oczekiwaniom,
świadczona usługa jest za droga,
inne: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

_________________________________
czytelny podpis Abonenta
(imię, nazwisko)

*W przypadku umowy na czas nieokreślony, umowa może zostać wypowiedziana, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego. W przypadku umowy na czas określony świadczenie usługi zostanie zakończone dopiero po
wygaśnięciu umowy zgodnie z czasem na jaki została zawarta, jednak zgodnie z zapisami Umowy Abonenckiej § 4 ustęp 2 Abonent jest
zobowiązany dostarczyć wypowiedzenie Umowy abonenckiej na co najmniej jeden Okres Rozliczeniowy przed upływem terminu, na jaki
została zawarta w przeciwnym razie uważa się, iż umowa została przedłużona zgodną wolą stron na czas nieokreślony.
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