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Data przyjęcia pisma: 
15-04-2017 

 

WNIOSEK O PRZENIESIENIE NUMERU DO SIECI NET-PARTNER  
(METRO MOBILE) 

 
IMIĘ I NAZWISKO / FIRMA  

ADRES ZAMELDOWANIA / SIEDZIBA  

ADRES KORESPONDENCYJNY  

PESEL  

SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO  

NIP  

REGON  

     

 

Zgodnie z § 11.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. (poz. 1670) wnoszę o przeniesienie 

przydzielonego(/-nych)mi numeru (/-ów) 

…………………………………………………………………………………………………………................... 

………………………………..…………………………………………………………………………………… do Net-Partner s.c. (dalej 

Net-Partner) na zasadach określonych w Regulaminie przeniesienia numeru telefonu do sieci Net-Partner (dalej 

Regulamin). 

 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu, oraz, że przysługuje mi prawo/ zostałem upoważniony 

przez osobę uprawnioną do złożenia i niniejszego wniosku i Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do 

wskazanego rozporządzenia. 

 

Ponadto wyrażam zgodę na: 

 przesłanie potwierdzenia przeniesienia numeru wyłącznie drogą elektroniczną: 

• sms:…………..……………………………………. 

• e-mail:…………..………………………………… 

• telefon:…………………………………………… 

 przerwę w świadczeniu usług w związku z przeniesieniem numeru do sieci Net-Partner mogącą trwać maksymalnie  

do 24 godzin liczone od dnia wskazanego przez Net-Partner jako dzień przeniesienia numeru i rozpoczęcia świadczenia 

usług. 
 

 

  

Miejscowość, data              czytelny podpis wnioskodawcy 
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Wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej przez 

dokonanie czynności faktycznych z przeniesieniem numeru (POSTPAID) 

 

Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r.(poz. 1670), wnoszę o rozwiązanie 

umów o świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących wyżej wymienionego (/-nych) numeru (/-ów) z 

przeniesieniem do sieci Net-Partner na zasadach określonych w Regulaminie. 

   
 

  

Miejscowość, data              czytelny podpis wnioskodawcy 

 

         

      Pełnomocnictwo 

 

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa na rzecz Net-Partner s.c. Izabela Kozłowska, Tomasz Kozłowski z siedzibą w Łodzi - 

ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych działających na podstawie 

wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej do podejmowania w moim imieniu wszelkich czynności w celu 

przeniesienia numerów 

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

………… z sieci ..................................................................... do sieci Net-Partner s.c., a w szczególności do składania przez 

Net-Partner s.c. w moim imieniu wniosków i oświadczeń wymaganych do rozwiązania umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych. 
 
 

  

Miejscowość, data              czytelny podpis wnioskodawcy 

 
 


