
Заявление номер: TELO000000000000...............                                                   PlanetPhone ®

  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА НОМЕР/А КЪМ МРЕЖАТА НА “ТЕЛЕКОМ 1” EООД
      ДАННИ НА КЛИЕНТА
1.Три имена физическо лице / Име юридическо лице: .................................................................................
2. М.О.Л.(три имена): ....................................................................................................................................... 
3. ЕГН/ ЕИК/Булстат: ....................................
4. Л.К. /Док. за самол.№: .............................. издаден/а на (за чуждестранни граждани): .......................... 
от: ..................................................................... 
5. Адрес по л.к./ седалище и управление: гр. ..........................................
ж.к./ул. ..................................................................................................................... бл./N .............. вх. ..........
6. Информация за контакти 
(тел.): .......................................................................................................................................
НОМЕРА ЗА ПРЕНАСЯНЕ
Заявлението съдържа: …............ броя телефонни номера.

□Не е необходимо преконфигуриране □Необходимо е преконфигуриране – вид....................................
 

Номер 1 Номер 2 Номер 3

Номер 4 Номер 5 Номер 6

Номер 7 Номер 8 Номер 9

Номер 10 Номер 11 Номер 12

УСЛОВИЯ
С подаването на настоящото заявление удостоверявам, че:
1. Запознат съм с Общите условия на „Телеком 1” ЕООД.
2. Уведомен съм, че при пренасянето на номера, мога да загубя услуги, предоставяни от настоящия ми доставчик или
трети лица, неизразходвана наличност по предплатена услуга.
3. Уведомен съм, че при пренасянето на номера е възможно да има времена частична или даже пълна загуба на
предоставяните услуги.
4. Съгласен съм договорът за фиксирани телефонни услуги, сключен с __________________________________ (Име на 
Даряващия доставчик) да бъде прекратен по отношение на номера/та, чието пренасяне заявявам с настоящето заявление за
преносимост. Декларирам, че ще изпълня всички задължения, произтичащи от договора по предходното изречение, 
включително, но без да се ограничава до, задълженията, свързани с неизпълнение на задълженията по този договор.
5. Разбирам и се съгласявам, че в случай на прекратяване на процедурата за преносимост преди нейното приключване,
съгласието ми за прекратяване на договора с _____________________________________________ както и упълномощаването 
на "Телеком 1" ЕООД да действа от мое име и за моя сметка се счита за автоматично оттеглено.
6. Упълномощавам "Телеком 1" ЕООД:
- да прекрати от мое име и за моя сметка договора с _________________________________ като отправи настоящето 
заявление за пренасяне към _____________________________________ като настоящето заявление следва да се счита за 
писмено предизвестие за прекратяване на двустранен договор, по отношение на номерата, чиято преносимост заявявам с него 
както и
- да извърши необходимите съобразно закона действия по осъществяване на процеса на преносимост.
7. Съгласен съм ____________________________________ да предостави необходимите данни, отнасящи се до мен в 
качеството ми на Абонат/Потребител на "Телеком 1" ЕООД за целите на осъществяване на процеса по пренасяне.

8. □ Съгласен съм / □ Не съм съгласен при наличие на основание за отказ или спиране на преносимостта по отношение на
част от включените в заявлението номера, процедурата по пренасяне на останалата част от включените в заявлението номера 
да продължи.
9. Уведомен съм, че при наличие на изрично съгласие от страна на "Телеком 1" ЕООД, имам възможност да го упълномощя
писмено в обикновенна форма да заплати от мое име и за моя сметка текущите и изискуеми задължения и/или неустойки към 
Даряващия доставчик.
10. Декларирам, че посочените от мен данни в заявлението са верни и актуални.

Писмено изявление за стартиране на процедурата по пренасяне (веднага или 7 календарни дни
след подписване на заявлението):............................................................................................
СЪГЛАСИЕ: Запознат съм с характера и условията на предоставяне и обработка на личните данни. 
Приемам тези условия, включително давам съгласието си за удостоверяване коректността им чрез 
документи, съдържащи лични данни.

Потребител / Законен представител (три имена): .......................................................................................
Подпис / печат: .............................................................   

   
Приложени документи: Копие валидно актуално състояние: ..........................Други: ................................
За “Телеком 1” ЕООД (трите имена) :.............................................................................................................
Дата: ....................................Час/ мин.: .......................       Подпис/ печат: ….................................................


