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Wniosek o zmianę Abonenta/Cesja 
umowy dla Klientów biznesowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UPC Polska Sp. z o.o. poniższych danych w celach kontaktowych związanych z zawarciem i realizacją Umowy Abonenckiej. 

Dotyczy Abonentów będących osobami fizycznymi:

Czy możemy wysyłać na wskazany e-mail potwierdzenia lub zawiadomienia dotyczące zmiany warunków Umowy Abonenckiej, Regulaminu lub Cennika oraz informacje o 

zmianie nazwy, adresu lub siedziby UPC z pominięciem komunikacji papierowej?

           TAK                  NIE

Czy zgadza się Pan/i na wystawianie i udostępnianie przez UPC Rachunków w formie elektronicznej? Wiadomość zawierająca Rachunek zostanie każdorazowo prze-

słana na wskazany adres e-mail.

           TAK                  NIE

Z dniem                                                   (data cesji) Nowy Abonent

wstępuje w prawa i obowiązki Abonenta wynikające z umowy o świadczenie usług  (zawartej w dniu                                                                           ) zwanej dalej  
Umową Abonencką, przysługujących do dnia cesji Dotychczasowemu Abonentowi, pod warunkiem, iż na zmianę wyrazi zgodę UPC Polska.  
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.

Adres e-mail:

Miejsce świadczenia usług (zakończenia sieci telekomunikacyjnej), ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość:

Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują sie w Polityce Prywatności UPC dostępnej w Salonach Sprzedaży oraz na www.upc.pl.

Telefon: Telefon komórkowy:

Dokument potwierdzający przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług przez UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie.

Dane Dotychczasowego Abonenta biznesowego

Dane Nowego Abonenta biznesowego

Oświadczenia Abonentów biznesowych

Firma:

z siedzibą w: Numer ID:

Adres firmy:

REGON: KRS: NIP:

Osoba upoważniona do 
podpisywania dokumentów: Nr dow. osob.:

Osoba upoważniona do 
podpisywania dokumentów: Nr dow. osob.:

Telefon kontaktowy: Adres e-mail:

Adres  do korespondencji:

Firma:

z siedzibą w: Numer ID:

Adres firmy:

REGON: KRS: NIP:

Osoba upowazniona do 
podpisywania dokumentów: Nr dow.Osob.:

Osoba upowazniona do 
podpisywania dokumentów: Nr dow.Osob.:

Telefon kontaktowy: Adres e-mail:

Adres  do korespondencji:

Data i podpis Dotychczasowego Abonenta biznesowego  Data i podpis Nowego Abonenta biznesowego

 Data i podpis Nowego Abonenta biznesowego
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Wniosek o zmianę Abonenta/Cesja 
umowy dla Klientów biznesowych 

Oświadczenia Nowego Abonenta biznesowego 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Umową Abonencką, Ogólnymi Warunkami Umowy Abonenckiej, Regulaminem świadczenia usług przez UPC Polska 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 
           UPC MediaBox (kabel SCART/RF/zasilający/pilot) karta klucz kabel HDMI

           router UPC Moduł CI+ 4K karta SIM (ilość: )

           modem (kabel USB/RJ45) zasilacz inne

     

Typ/model:                                                                                                                                      Typ/model:

Adres/SN/nr karty SIM:                                                                                                             Adres/SN/nr karty SIM:

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 UPC Polska. 

Oświadczenie UPC Polska
(w przypadku gdy dokument składany jest w Salonie Sprzedaży)

UPC Polska wyraża zgodę na wstąpienie przez Nowego Abonenta w prawa i obowiązki Dotychczasowego Abonenta – zgodnie z powyższymi oświadczeniami.

Zgoda UPC została wyrażona pod warunkiem, iż podłączenie usług, będących przedmiotem Cesji, zostanie dokonane we wskazanym terminie.  
W przypadku niespełnienia tego warunku nie nastąpi przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług

Czy zgadza się Pan/i na otrzymywanie komunikacji marketingowej od UPC za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych 

systemów wywołujących, np. ofert promocyjnych dot. usług, produktów UPC lub zaproszeń do udziału w konkursach? 

          TAK                  NIE

 podpis Nowego Abonenta biznesowego

 podpis Nowego Abonenta biznesowego

 podpis Przedstawiciela UPC

miejsce i data

miejsce i data

miejsce i data
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