
TOM MEDIA Sp. z o.o. 
ul. Legionów Polskich 129 
41-310 Dąbrowa Górnicza 

 

 

tel.: 32 765 00 50, 32 444 50 00;  bok@tvtom.pl ; www.tvtom.pl ;         /tommedia.tv 
Biuro czynne: poniedziałek-czwartek : 12:00-18:00 ; piątek : 10:00 – 13:00 

NIP: 6292465423, REGON: 243069532, KRS: 0000435008 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany/a: ……………………………………………………… 

legitymujący się dokumentem tożsamości / seria, numer: ……………………………………………………… 

numer PESEL: ……………………………………………………… 

zamieszkały/a: ……………………………………………………… 

adres korespondencyjny: ……………………………………………………… 

telefon kontaktowy: ……………………………………………………… 

w związku z zamiarem: 

1) wypowiedzenia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z 

dotychczasowym dostawcą usług  (nazwa dotychczasowego dostawcy) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

korzystając z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci innego 

operatora 

………………………………………………….......(numer będący przedmiotem przeniesienia) 

2) zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z 

przeniesieniem przydzielonego numeru z nowym dostawcą usług TOM MEDIA SP. Z O.O. 

oświadczam, że jestem świadomy/a konsekwencji, w tym finansowych, wynikających z rozwiązania 

umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych z dotychczasowym dostawcą 

przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, a także tego, że konsekwencje te nie obciążą 

nowego dostawcy, w szczególności  zobowiązania do zwrotu udzielonej ulgi (w wysokości określonej w 

umowie). 

Ponadto oświadczam, że niniejszym dokonuję wyboru trybu przeniesienia numeru: 

1) z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą 

czytelny podpis Abonenta: ……………………………………………….. 

miejscowość: Dąbrowa Górnicza 

data złożenia Oświadczenia: ………………………………………………………. 

mailto:bok@tvtom.pl
http://www.tvtom.pl/
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PEŁNOMOCNICTWO 

Ja, niżej podpisany/a: ……………………………………………………… 

legitymujący się dokumentem tożsamości / seria, numer: ……………………………………………………… 

numer PESEL: ……………………………………………………… 

zamieszkały/a: ……………………………………………………… 

adres korespondencyjny: ……………………………………………………… 

telefon kontaktowy: ……………………………………………………… 

Upoważniam spółkę TOM MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w DĄBROWIE 

GÓRNICZEJ do dokonania w moim imieniu i na moją rzecz wszystkich 

czynności związanych z przenoszeniem numeru telefonicznego z sieci 

dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych do sieci TOM 

MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w DĄBROWIE GÓRNICZEJ, z prawem udzielania 

dalszych pełnomocnictw. 

 

czytelny podpis Abonenta: ……………………………………………….. 

miejscowość: Dąbrowa Górnicza 

data złożenia Pełnomocnictwa: ……………………………………………………… 
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