Wniosek o zmianę abonenta domen z dnia _________________________
Nazwy przekazywanych domen (nie należy poprzedzać nazwą usługi www):
__________________________________________________________

Oświadczenie strony przenoszącej domeny
Reprezentant Strony Przenoszącej (obecnego Abonenta)*: ________________________________________________________________________
działający w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa Strony Przenoszącej (obecnego Abonenta): __________________________________________________________________________
Adres siedziby / zamieszkania: _______________________________________________________________________________________________
NIP/ REGON/ PESEL ________________________________________________________________________________________________________
Adres e-mail reprezentanta: _____________________________________ Telefon kontaktowy: __________________________________________
oświadczam, że przenoszę na niżej wymienioną Stronę Przejmującą (przyszłego Abonenta):
•
prawa i obowiązki wynikające z zawartej z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową z siedzibą w Warszawie umowy o rejestrację i
utrzymywanie nazwy domeny wymienionej powyżej, której jestem Abonentem,
•
prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy o świadczenie usług z MSERWIS (Domeny.tv) związane z domenami wymienionymi powyżej.

__________________________________________________________________________________

czytelny podpis reprezentanta obecnego abonenta (+ pieczęć firmowa)

Oświadczenie strony przejmującej domeny
Reprezentant strony przejmującej (przyszłego Abonenta) *: ________________________________________________________________________
działający w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa Strony Przejmującej (przyszłego Abonenta): __________________________________________________________________________
Adres siedziby / zamieszkania: _______________________________________________________________________________________________
NIP/ REGON/ PESEL ________________________________________________________________________________________________________
Adres e-mail reprezentanta: _____________________________________ Telefon kontaktowy: __________________________________________
oświadczam, że:
•
przejmuję prawa i obowiązki wynikające z zawartej pomiędzy Naukową i Akademicką Siecią Komputerową jbr z siedzibą w Warszawie a
wymienionym powyżej Abonentem umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny internetowej wskazanej powyżej,
•
zapoznałem się z treścią Regulaminu nazw domeny .pl NASK z dnia 18 grudnia 2006 r., opublikowanego w witrynie internetowej www.dns.pl i
akceptuję warunki określone w jego treści,
•
przejmuję prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy o świadczenie usług z MSERWIS (Domeny.tv).

__________________________________________________________________________________

czytelny podpis reprezentanta nowego abonenta (+ pieczęć firmowa)
* Reprezentant – osoba(y) umocowana(e) do składania oświadczeń woli w czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu w imieniu
obecnego/przyszłego Abonenta. Zastrzegamy prawo do żądania przesłania wraz z niniejszym wnioskiem dokumentów potwierdzających sposób
reprezentowania Abonenta (w zależności od rodzaju podmiotu może to być np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki cywilnej, wpis do
odpowiedniego rejestru, np. KRS). Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej składa oświadczenie w swoim imieniu.

Prawidłowo wypełniony formularz należy przesłać faxem pod numer +48 71 718 13 11 lub jako załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail na adres
info@domeny.tv lub pocztą pod adres MSERWIS, ul. Kazimierza Wielkiego 27, 50-077 Wrocław.

