UMOWA PRZEJĘCIA PRAW I OBOWIĄZKÓW ABONENTA zwana dalej „Cesją"
DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH NR ___________ zwanej dalej „Umową”

zawarta w dniu _____________ roku w ____________, pomiędzy:
Marcinem Małolepszym reprezentującym firmę @Alfanet Małolepszy Marcin z siedzibą w Częstochowie, adres siedziby: ul. Solna 27, 42-209
Częstochowa, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowa pod numerem ewidencyjnym
85423, REGON: 152179900, NIP: 5732492790, www.alfanet24.pl, e-mail biuro@alfanet24.pl, zwaną dalej „Operatorem, a
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY
ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY
ADRES KORESPONDENCYJNY
DOWÓD OSOBISTY

PESEL / NIP

ADRES E-MAIL

NR TELEFONU

zwanym(ą) dalej "Poprzednim Abonentem", a:
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA FIRMY
ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY
ADRES KORESPONDENCYJNY
DOWÓD OSOBISTY

PESEL / NIP

ADRES E-MAIL

NR TELEFONU

zwanym(ą) dalej "Nowym Abonentem"
- o następującej treści:
1.

Poprzedni Abonent i Operator oświadczają, że łączy ich Umowa zawarta na czas  nieokreślony /
______________. Umowa dotyczy następujących Usług:
Nazwa

2.

3.

 określony, tj. do dnia

Parametry Usługi

Poprzedni Abonent oświadcza, że:
1)

uregulował wszelkie zobowiązania pieniężne wobec Operatora powstałe na podstawie Umowy, wymagalne na dzień zawarcia
Cesji;

2)

brak jest złożonych przez niego do Operatora reklamacji dotyczących Umowy, które do dnia zawarcia Cesji nie zostały
rozpoznane;

3)

zobowiązuje się do terminowego uregulowania Rachunku za Usługi wykonane na podstawie Umowy, wystawionego za bieżący
Okres Rozliczeniowy na dzień poprzedzający dzień, o którym mowa w punkcie 3 podpunkt 2.

Nowy Abonent oświadcza, że:
1)

zapoznał się z treścią Umowy, jej załączników oraz ewentualnych aneksów, nie wnosi co do niej zastrzeżeń, akceptuje ją i
zobowiązuje się do jej przestrzegania;

2)

z dniem _________ przejmuje prawa i obowiązki Poprzedniego Abonenta wynikające z Umowy;

3)

do Lokalu oznaczonego w Umowie jako miejsce wykonania Instalacji przysługuje mu Tytułu prawny do Lokalu w rozumieniu
Umowy.

4.

Poprzedni Abonent i Operator oświadczają, że na przejęcie, o którym mowa w punkcie 3 podpunkt 2 powyżej, wyrażają zgodę.

5.

Cesję sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

____________________________________
Poprzedni Abonent

_____________________________________
Nowy Abonent

__________________________________
Operator

1

