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<data i podpis Abonenta / UŜytkownika / osoby reprezentującej firmę>

WaŜność Oświadczenia wynosi 45 dni od daty podpisania przez A bonenta/U Ŝytkownika.
Do oświadczenia załączone są następujące dokumenty (właściwe zaznaczyć):

- Odpis z KRS - Pełnomocnictwo

Uwaga. Dla łączy aktywnych Abonent wypełnia cz ęść A albo B,
w zaleŜności od rodzaju dost ępu, z jakiego zamierza korzysta ć.
Dla łączy nieaktywnych U Ŝytkownik wypełnia tylko cz ęść A.

¹ Dostęp Pełny do łącza abonenckiego – moŜliwość korzystania przez Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z pełnego pasma częstotliwości przenoszonego przez łącze abonenckie dla 
świadczenia usług telekomunikacyjnych.
² Dostęp Współdzielony do Łącza Abonenckiego – moŜliwość korzystania przez Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego z części niegłosowej pasma częstotliwości przenoszonego przez 
łącze abonenckie na potrzeby świadczenia przez Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego usług systemu xDSL.

Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na zapewnienie przez Telekomunikację Polską S.A. Dostępu Pełnego¹          
na rzecz: NETIA SA z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie, pod warunkiem istnienia moŜliwości realizacji 
uwolnienia Łącza w trybie Dostępu Pełnego, rozwiązuję umowy zawarte z TP o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w trybie odrębnym niŜ określony w regulaminie świadczenia usług TP,                                      
ze skutkiem w terminie uwolnienia Łącza Abonenckiego na rzecz Netii SA z siedzibą w Warszawie.

Z przeniesieniem przydzielonego numeru telefonu. Treść Zawiadomienia Abonenta przez Netię SA                                
z siedzibą w Warszawie, o gotowości do rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz 
Abonenta z przeniesieniem Numeru telefonu Abonenta pod warunkiem i w terminie uwolnienia Łącza 
Abonenckiego przez TP, jest objęta Zamówieniem na uwolnienie tego Łącza Abonenckiego (wypełnia tylko 
Abonent TP).

B. DOSTĘP WSPÓŁDZIELONY

Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na zapewnienie przez Telekomunikację Polską SA Dostępu Współdzielonego² 
na rzecz NETIA SA z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie, pod warunkiem istnienia moŜliwości realizacji 
uwolnienia Łącza w trybie Dostępu Współdzielonego, rozwiązuję umowy zawarte z TP o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w trybie odrębnym niŜ określony w regulaminie świadczenia usług TP, ze skutkiem             
w terminie uwolnienia Łącza Abonenckiego na rzecz Netii SA z siedzibą w Warszawie.

Nr telefonu Abonenta
wypełnić w przypadku posiadania usługi  

na zamawianym łączu

Identyfikator usługi xDSL
wypełnić w przypadku braku usługi głosowej

A. DOSTĘP PEŁNY

Adres / lokalizacja świadczenia usługi

miejscowość kod pocztowy ulica nr domu nr mieszkania

OŚWIADCZENIE O WYRAśENIU ZGODY NA UWOLNIENIE ŁĄCZA ABONENCKIEGO

Abonent/U Ŝytkownik  <imię i nazwisko / pełna nazwa firmy/instytucji>


