WNIOSEK O CESJĘ PRAW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY
nr

z dnia:
podpisany w dniu:

§ 1. Dane stron
FineMEDIA s.c. Wrona Wojciech, Grzegorz Kałuża
ul. Zagrzebska 3; 51-206 Wrocław
NIP 8951791494
reprezentowana przez pełnomocnika handlowego:

Operator:

Imię i Nazwisko:
Adres zameldowania:

Cedent:

PESEL :
Numer Dowodu:
NIP

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

Abonent wstępujący w prawa i obowiązki cedenta (zwany dalej Abonentem):
Imię i nazwisko (nazwa firmy)

PESEL
NIP

Adres zameldowania/siedziba

Typ dokumentu Dowód osobisty

Inne metody kontaktu

Numer dokumentu

Adres korespondencyjny
Reprezentowany przez:
Imię i nazwisko

PESEL
Typ dokumentu

Adres zameldowania

Numer dokumentu

§ 2. Oświadczenia stron
Cedent oświadcza, że przekazuje prawa i obowiązki wynikające z w/w umowy Abonentowi, a Abonent przyjmuje je w pełni i oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy oraz
odpowiednimi regulaminami. Operator niniejszym wyraża zgodę na wstąpienie abonenta w rolę cedującego.
Z tytułu niniejszej operacji Operator naliczy opłatę manipulacyjną w wysokości 39,00 zł (trzydzieści dziewięć złotych 00/100), którą obciążony zostanie Cedent / Abonent

(niepotrzebne

skreślić)

§ 3. Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Prawa i obowiązki Cedującego wygasają z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego.
Abonent wstępuje w rolę cedującego od początku kolejnego okresu rozliczeniowego.
Dokument sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
W przypadku nie podpisania nowej umowy z abonentem przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego niniejszy dokument cesji strony uznają za nieważny.

data i podpis uprawnionego
Przedstawiciela Operatora

Kontakt z operatorem:
FineMEDIA s.c.
ul. Zwycięska 14e/4
53-033 Wrocław
www.finemedia.pl
e-mail: biuro@finemedia.pl
infolinia (71) 715 00 00

data i podpis uprawnionego
Przedstawiciela Cedenta

zgłaszanie awarii:
●
Biuro Obsługi Klienta
tel. (71) 715 00 00
(pn.-pt 09:00 – 18:00)
●

Serwis weekendowy
tel. 669 222 232
(w dni wolne i święta 10:00–17:00)

Data i podpis Abonenta wstępującego w prawa i
obowiązki cedującego

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK):
●
wszystkie informacje o usługach
●
historia płatności
●
faktury VAT

http://finemedia.pl/strefa-abonenta

