
Telekomunikacja Polska SA
ul. Bażantów 35
40-668 Katowice

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 
0000041649, NIP 526-02-05-575. Kapitał zakładowy 389.277.294 PLN. Kapitał 
opłacony w całości.

DSL
Zamówienia

Nr ewidencyjny dokumentu (barkod)(wypełnia TP)
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OŚWIADCZENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY Z TP S.A. (wypełnia Abonent)

Abonent (imię i nazwisko / pełna nazwa fi rmy/instytucji)

Numer KNA Abonenta wraz ze Wskaźnikiem Strefy Numeracyjnej* lub Identyfi kator Łącza Abonenckiego

Adres Lokalu – miejsce świadczenia Usługi Abonenckiej (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Jednocześnie oświadczam, że rezygnuję z usługi szerokopasmowego dostępu w technice ADSL lub SDI świadczonej na moją 
rzecz przez Telekomunikację Polską S.A. i proszę o rozwiązanie zawartej z Telekomunikacją Polską S.A. Umowy o świadczenie 
usług szerokopasmowych lub SDI na Łączu Abonenckim oraz wszystkich innych Umów dotyczących usług świadczonych w oparciu 
o usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu w technice ADSL w związku z moją zgodą na świadczenie usług 
szerokopasmowego dostępu do Internetu przez Netię S.A.:

 z zachowaniem okresu wypowiedzenia

 z upływem okresu obowiązywania umowy terminowej

  wypowiadam umowę przed terminem jej zakończenia z pełną świadomością konsekwencji wynikających z jednostronnego 
wypowiedzenia Umowy Abonenckiej.

– –

DDData i czytelny podpis Abonenta TP / osoby reprezentującej fi rmę / instytucjęMM RRRR

Do Oświadczenia załączone są następujące dokumenty (właściwe zaznaczyć):                             odpis z KRS                     pełnomocnictwo

Data i PODPIS OSOBY UMOCOWANEJ do składania Zamówień w imieniu 
Przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz PIECZĘĆ wraz z nazwą Przedsiębiorcy 
 telekomunikacyjnego z imieniem i nazwiskiem

*) informacja wymagana w przypadku zamówienia na Usługę na Łączu Abonenckim, na którym TP świadczy detaliczne lub hurtowe usługi

Administratorem podanych danych osobowych jest Netia SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia 
usługi xDSL. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania. Podane dane będą udostępnione Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Twarda 18, w celu umożliwienia świadczenia usługi xDSL przez Netię SA.


