DLA OSÓB FIZYCZNYCH/DLA FIRM
Cesja umowy

Działamy na sieci Plus

Nr dokumentu:

Miejscowość:

Data:

Cesja umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
Dane dotychczasowego abonenta (cedenta)
Imię i nazwisko1/nazwa firmy2 3:
Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod:

Nr lokalu:

Województwo:

PESEL1/NIP2 3:

KRS3:

REGON 2 3:

Dokument tożsamości (nazwa, numer) 1 2:

e-mail:

Telefon kontaktowy:
Dane osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania dotychczasowego abonenta (cedenta) 3

Imię i nazwisko:
PESEL:

Dokument tożsamości (nazwa, numer):
Dane nowego abonenta (cesjonariusza)

Imię i nazwisko1/nazwa firmy2 3:
Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod:

Województwo:

PESEL1/NIP2 3:

KRS3:

REGON 2 3:

Dokument tożsamości (nazwa, numer) 1 2:

e-mail:

Nr lokalu:

Telefon kontaktowy:
Dane osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania nowego abonenta (cesjonariusza) 3

Imię i nazwisko:
PESEL:

Dokument tożsamości (nazwa, numer):
Dane przenoszonej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych:

Numer telefonu:

Nazwa promocji oraz taryfa:

Data zawarcia umowy:

Numer seryjny SIM:

[1]osoby

fizyczne;
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
[3]
osoby prawne.
[2]osoby

§1.
1. Przedmiotem niniejszej Cesji jest:
a) przeniesienie przez Dotychczasowego Abonenta na Nowego Abonenta praw i obowiązków wynikających z Umowy, oraz
b) przejęcie od Dotychczasowego Abonenta przez Nowego Abonenta praw i obowiązków wynikających z Umowy.
2. W związku z zawarciem Cesji, Dotychczasowy Abonent oświadcza, że:
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a) wyraża wolę przeniesienia na Nowego Abonenta swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy w odniesieniu do
Usług świadczonych w oparciu o Umowę,
b) uregulował wobec Next Mobile wszystkie należności wynikające z Umowy,
c) nie zgłasza żadnych roszczeń do zapłaconych rachunków z tytułu Usług świadczonych przez Next Mobile na podstawie
Umowy
d) zapoznał Nowego Abonenta z warunkami Umowy wraz z warunkami wynikającymi z załączników i aneksów, w tym
regulaminami i cennikami, które mają do nich zastosowanie oraz zapoznał go ze zmianami dokonanymi dla Umowy za
pomocą środków porozumiewania się na odległość.
3. W związku z zawarciem Cesji, Nowy Abonent oświadcza, że:
a) wyraża wolę wstąpienia w prawa i obowiązki Dotychczasowego Abonenta wynikające z Umowy w odniesieniu do Usług
świadczonych w oparciu o Umowę,
b) został zapoznany przez Dotychczasowego Abonenta z warunkami Umowy wraz z warunkami wynikającymi z załączników i
aneksów, w tym regulaminami i cennikami, które mają do niej zastosowanie oraz został zapoznany ze zmianami
dokonanymi dla Umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość,
c) zobowiązuje się przedstawić Next Mobile wszystkie dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy oraz spełni pozostałe
wymagania Next Mobile, zgodnie z obowiązującymi w Next Mobile zasadami zawierania umów o świadczenia usług
telekomunikacyjnych.
4. Strony zgodnie oświadczają, że warunkiem skutecznego przeniesienia oraz przejęcia praw i obowiązków, o których mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu jest wyrażenie zgody przez Next Mobile.
§2
Strony oświadczają, że przyjmują do wiadomości, że:
1. Przejęcie praw i obowiązków, nastąpi w dniu, w którym Next Mobile wyrazi zgodę na cesję (Dzień Przejęcia).
2. Next Mobile powiadomi Dotychczasowego Abonenta o zgodzie na przejęcie praw i obowiązków, w tym o dacie jej udzielenia
oraz o sposobie realizacji Cesji na adres email wskazany w Umowie, w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od
dnia przekazania Operatorowi Cesji. Brak decyzji Next Mobile w tym terminie, jest równoznaczny z odmową udzielenia zgody
na Cesję.
3. Next Mobile ma prawo odmówić zgody na Cesję bez podania przyczyny, jednak odmówi jej w każdym przypadku, gdy:
a) Dotychczasowy Abonent nie uregulował wszystkich wymagalnych należności na rzecz Next Mobile,
b) Nowy Abonent nie spełnia wszystkich warunków wymaganych przez Next Mobile do zawarcia Umowy o Świadczenie
Usług Telekomunikacyjnych wynikających z Umowy i Regulaminu.
4. Next Mobile może uzależnić udzielenie zgody od:
a) przekazania wszystkich niezbędnych do zawarcia Umowy dokumentów i danych przez Nowego Abonenta,
b) udzielenia zabezpieczenia w przypadku negatywnej weryfikacji płatniczej Nowego Abonenta,
c) dokonania zapłaty wszystkich należności przez Dotychczasowego Abonenta,
d) przekazania oryginału Cesji.
5. W wypadku odmowy zgody niniejszą Cesję uważa się za niezawartą i nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych.
Dotychczasowy Abonent nadal pozostaje stroną Umowy i odpowiada za terminową realizację zobowiązań z niej
wynikających.
§3
1. Strony ustalają, że za:
a) zobowiązania powstałe przed Dniem Przejęcia odpowiada Dotychczasowy Abonent,
b) zobowiązania powstałe po Dniu Przejęcia odpowiada Nowy Abonent.
2. Dotychczasowy Abonent może zamawiać szczegółowy wykaz zrealizowanych usług telekomunikacyjnych oraz złożyć
reklamację za okres do Dnia Przejęcia.
3. Nowy Abonent może zamawiać szczegółowy wykaz usług telekomunikacyjnych oraz złożyć reklamację za okres od Dnia
Przejęcia.
4. Strony ustalają, że ewentualne koszty przejęcia praw i obowiązków, w tym opłatę za Cesję zgodną z Cennikiem Next Mobile
ponosi Nowy Abonent.
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§4
Strony zgodnie ustalają, że Next Mobile nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Nowemu Abonentowi przez
Dotychczasowego Abonenta, dokumentów, sprzętu, akcesoriów, upominków itp. wydanych Dotychczasowemu Abonentowi w
związku z zawarciem Umowy.
§5
1. Cesja została zawarta w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i dla Next Mobile.
2. W kwestiach nieuregulowanych Cesją zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu
Cywilnego.

Czytelny podpis
dotychczasowego abonenta (cedenta)

Czytelny podpis
nowego abonenta (cesjonariusza)

Czytelny podpis i pieczęć
osoby upoważnionej w imieniu Next Mobile
Kanał sprzedaży:
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