OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH LAJT MOBILE
Miejscowość:
Data:
Numer Umowy*:
Numer telefonu, którego dotyczy Umowa*:
Imię i nazwisko Klienta*:
Adres Klienta:
Data zawarcia umowy:
Powód rezygnacji:
* Pole jest obowiązkowe do wypełnienia, w celu przyjęcia Oświadczenia o Rezygnacji z Usług Telekomunikacyjnych lajt mobile.

Ja, niżej podpisany wnoszę o rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zgodnie z Regulaminem
świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Telestrada S.A.:
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego
następującego

po

miesiącu,

w

z końcem obowiązywania umowy terminowej

którym

wypowiedzenie

wpłynęło

do

Telestrada

S.A.

1)

Jednocześnie wnoszę aby mój numer telefonu został:
przeniesiony z usługi abonamentowej (post-paid) do usługi przedpłaconej (prepaid) na warunkach opisanych w Cenniku i
Regulaminie świadczenia usług przedpłaconych lajt mobile 2)
dezaktywowany (oddanie numeru do Operatora Macierzystego)
Postanowienia ogólne:
1. W przypadku rezygnacji Abonenta z usług telekomunikacyjnych, termin rozwiązania Umowy zależny jest od rodzaju
dotychczasowej Umowy.
2. Rozwiązanie Umowy zawartej na czas nieokreślony, może nastąpić z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie
wpłynęło do Telestrady.
3. Jeżeli przy zawarciu Umowy (lub w czasie jej trwania) wybrana była Oferta Specjalna powiązana z przyznaniem ulgi,
rozwiązanie umowy przed terminem, na który była zawarta wiąże się z konsekwencjami finansowymi. Informacje dotyczące
kosztów dostępne są w umowie, Cenniku lub Regulaminie Oferty Specjalnej.
Aby skorzystać z prawa do rezygnacji z Umowy na Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, należy wypełnić niniejsze
Oświadczenie z odręcznym podpisem i dostarczyć do Telestrada S.A. pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą
elektroniczną.
Informuję, że zamierzam przenieść numer do innego operatora.

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

……...…......................................................
Podpis Klienta

1) O ile rezygnacja wpłynie 30 dni przed końcem trwania umowy, w przeciwnym razie umowa zostanie rozwiązana z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2) Saldo konta numeru przeniesionego z usługi postpaid na prepiad zostanie doładowane kwotą 1 zł i będzie ważne 30 dni na połączenia wychodzące i 100 dni na połączenia
przychodzące.
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