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Wniosek o przeniesienie numeru telefonu do NAU Mobile
z dnia < > numer wniosku < >

Imię i nazwisko/Nazwa:
Ulica: Nr domu: Nr mieszkania: Miejscowość: Kod pocztowy:
PESEL: (jeśli osoba nie posiada numeru PESEL: rodzaj dokumentu seria numer )1
NIP/REGON/inny2:
Działając na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.), zgodnie
z § 10 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach
telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2324; dalej „Rozporządzenie”) wnoszę o przeniesienie numeru/-ów telefonu: z sieci do sieci NAU
Profit sp. z o.o.:
□ bez zachowania okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą usług, w dniu 3;
□ z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą usług;
□ na koniec okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych wynikającego z umowy z dotychczasowym dostawcą usług.
Jako formę kontaktu, w tym formę poinformowania mnie o rozpoczęciu świadczenia usług przez NAU Profit sp. z o.o., wybieram:
□ e-mail (adres e-mail)
□ sms (numer telefonu kontaktowego)
□ telefon (numer telefonu kontaktowego)
Oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji finansowych wynikających z rozwiązania umowy o świadczenie publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą usług przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta.

Pełnomocnictwo
Ja

, legitymujący się dokumentem tożsamości

seria i numer

niniejszym udzielam NAU Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

nieodwołalnego pełnomocnictwa do dokonywania w moim imieniu wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem
przydzielonego numeru/-ów z sieci (dotychczasowy dostawca usług) do sieci NAU Profit sp. z o.o., w tym zwłaszcza do składania wniosków
i oświadczeń zmierzających do rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z dotychczasowym dostawcą usług oraz
wymaganych do przeniesienia przydzielonego numeru telefonu do sieci NAU Profit sp. z o.o. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie
do udzielania dalszych pełnomocnictw.

##data##
(data, miejscowość i czytelny podpis Klienta)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych NAU Profit Sp. z o.o. w związku z realizacją uprawnienia do
przeniesienia numeru, w szczególności adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej, w celu realizacji tego uprawnienia.

##data##
(data, miejscowość i czytelny podpis Klienta)

1

Wypełnia Klient będący konsumentem.
Wypełnia Klient niebędący konsumentem.
3 Wskazana data może ulec zmianie w przypadku braku możliwości dokonania weryfikacji wniosku zgodnie z Rozporządzeniem do dnia poprzedzającego
wskazaną datę.
2

NAU Profit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000397995, kapitał zakładowy 1.000.000 zł, NIP 525-251-79-52, REGON 145830456.

