POROZUMIENIE
zawarte dnia ................................... w .....................................zwane dalej „Porozumieniem”
pomiędzy
Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Murmańska 25, kod pocztowy 04-203, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod
numerem 0000279791, NIP 544-10-14-413, kapitał zakładowy 1.558.870,00 PLN, reprezentowaną przez:
...........................................................
zwana dalej „TELESTRADA” lub „Stroną”
i
Abonentem (A)
Konsumentem

Przedsiębiorcą

Imię i nazwisko

Firma

Ulica

Ulica

Nr domu/mieszkania

Nr domu/mieszkania

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Miejscowość

Miejscowość

PESEL

NIP

Numer i seria dowodu
osobistego

NR KRS/EDG

Pełnomocnik

Pełnomocnik

zwana dalej …..................................... lub „Stroną”
i
Abonentem (B)
Konsumentem

Przedsiębiorcą

Imię i nazwisko

Firma

Ulica

Ulica

Nr domu/mieszkania

Nr domu/mieszkania

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Miejscowość

Miejscowość

PESEL

NIP

Numer i seria dowodu
osobistego

NR KRS/EDG

Pełnomocnik

Pełnomocnik

zwana dalej …..................................... lub „Stroną”

§1
Oświadczenia Stron
1. (A) …..................................... oświadcza, iż korzysta z usługi: …....................................., która jest
świadczona
na
jego
rzecz
przez
TELESTRADA,
na
podstawie
Umowy
Abonenckiej
nr …..................................... z dnia …..............................
2. (A) …..................................... chce dokonać cesji uprawnień i obowiązków związanych z korzystaniem z
usługi, o której mowa w ust. 1, na rzecz (B) ….....................................
3. TELESTRADA wyraża zgodę na dokonanie cesji wszelkich praw i obowiązków związanych ze świadczoną
usługą, której użytkownikiem była dotychczas (A) …..................................... na rzecz
(B)
…....................................., pod warunkiem wypełnienia zobowiązania, o którym mowa w ust. 5.
4. (B) …..................................... oświadcza, że zapoznała się z Regulamin Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez TELESTRADA S.A., akceptuje jego treść w pełni oraz wyraża wolę zostania stroną
Umowy Abonenckiej Nr …..................................... z dnia …..............................
5. (A) …..................................... oświadcza, że najpóźniej do dnia wejścia Porozumienia w życie, ureguluje
wszystkie zobowiązania, stanowiące wierzytelność TELESTRADA wobec (A)
6. Cesja, o której mowa powyżej, zostanie dokonana w dniu ..............................
§2
Postanowienia końcowe
1. Porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania przez należycie umocowanych przedstawicieli
Stron.
2. Wszelkie zmiany Porozumienia, wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności.
3. Do spraw nieuregulowanych Porozumieniem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
4. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

TELESTRADA S.A.

…………………….. - ……………………….

……………………… ……………………… - ……………………….
……………………… ……………………… - ……………………….

Do niniejszego dokumentu Abonent B jest zobowiązany załączyć kopię dowodu osobistego, wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

