CESJA UMOWY
dla Klientów Indywidualnych

Dokument potwierdzający przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług przez EXPRO Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Dane Dotychczasowego Abonenta
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………..PESEL: ……………………………………
Telefon Kontaktowy:…………………………………………………………………… NR Identyfikacyjny:………………………
Adres zakończenia sieci:………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji:

- taki jak zamieszkania

- taki jak adres zakończenia sieci

Dane Nowego Abonenta
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………..PESEL: ……………………………………
Telefon Kontaktowy:…………………………………………………………………… NR Identyfikacyjny:………………………
Adres zakończenia sieci:………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji:

- taki jak zamieszkania
- wyrażam zgodę

Abonent:

- taki jak adres zakończenia sieci
- nie wyrażam zgody

na wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej faktur lub rachunków za usługi świadczone przez Dostawcę usług na podstawie
niniejszej Umowy Abonenckiej.
Informacja o wystawieniu faktury elektronicznej lub elektronicznego rachunku będzie każdorazowo przysyłana przez Dostawcę usług
na adres e-mail
lub adres przydzielony przez EXPRO Abonentowi

OŚWIADCZENIA ABONENTÓW
Wolą stron jest by Nowy Abonent, Pan/i

wstąpił/a w prawa i obowiązki Abonenta wynikające

z umowy o świadczenie usług (ID
), zwanej dalej Umową Abonencką, przysługujących do dnia cesji
Dotychczasowemu Abonentowi, pod warunkiem, iż na zmianę wyrazi zgodę EXPRO Operator.
Dotychczasowy Abonent zobowiązuje się dokonać zapłaty należności, wynikających z Umowy Abonenckiej, za okres do dnia dokonania cesji.
Opłata za przeniesienie praw i obowiązków zostanie wniesiona przez Nowego Abonenta.

z dnia

z dnia

Dane / podpis dotychczasowego Abonenta

Dane / podpis Nowego Abonenta

EXPRO Operator Sp. z o. o., ul. Nad Strugą 7, 31-411 Kraków
KRS 0000591075; REGON 363199919, NIP 646-294-01-20
Kapitał zakładowy: 5 000 zł

CESJA UMOWY
dla Klientów Indywidualnych

OŚWIADCZENIA NOWEGO ABONENTA
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Umową Abonencką, Ogólnymi Warunkami Umowy Abonenckiej, Regulaminem świadczenia usług przez
EXPRO Operator Sp. z o. o., regulaminem promocji (w przypadku gdy umowa została zawarta na warunkach promocyjnych), Cennikiem oraz
Cennikiem usług telefonicznych i wyżej wymienione prawa i obowiązki przejmuję bez zastrzeżeń, a także iż otrzymałem/am sprzęt niezbędny do
korzystania z usług świadczonych na podstawie umowy, której stałem/am się stroną
Dane sprzętu powierzonego:
ONT

KORBOX Ultra

Zasilacz, Kabel zasilający, Kabel HDMI

ONT WIFI

KORBOX Ultra Multiroom

Inne

Typ/Model:

Typ/Model:

Adres/SN:

Adres/SN:

Uwagi:

Nie zgłaszam zastrzeżeń co do stanu technicznego sprzętu wskazanego powyżej oraz do zakończenia sieci (instalacji zakończonej gniazdem)
w lokalu, będącym miejscem świadczenia usług, umożliwiającej korzystanie z usług EXPRO Operator.

, dnia

Data i podpis Nowego Abonenta
Abonent:
wyraża zgodę
nie wyraża zgody
na posłużenie się przez Dostawcę usług pocztą elektroniczną, automatycznym systemem wywołującym lub innym środkiem komunikacji
elektronicznej do celów marketingu, w tym, w celu złożenia propozycji zawarcia umowy.
Abonent:
wyraża zgodę
nie wyraża zgody
na przetwarzanie danych osobowych Abonenta przez Dostawcę usług w celach marketingowych, promocyjnych i reklamy różnego rodzaju towarów
i usług świadczonych przez inne podmioty

Podpis Nowego Abonenta
EXPRO Operator Sp. z o. o., ul. Nad Strugą 7, 31-411 Kraków
KRS 0000591075; REGON 363199919, NIP 646-294-01-20
Kapitał zakładowy: 5 000 zł

