Prosimy wydrukować poniższy wniosek, opieczętować/podpisać i przesłać drogą elektroniczna:
https://pomoc.home.pl/kontakt
WNIOSEK O ZMIANĘ ABONENTA USŁUGI
Oświadczenie strony przenoszącej prawa i obowiązki wynikające z rejestracji i utrzymywania usługi.

Pełna nazwa Cedenta:

…………………………………………………………………………………

Adres siedziby / zamieszkania:

……………………………………………………………………………………

REGON / PESEL:

……………………………………………………………………………………

NIP:

……………………………………………………………………………………

Cedent oświadcza, iż:
a) jest uprawniony do dokonania Cesji papierowej, przysługuje mu ogół praw i obowiązków wynikających z Umowy dotyczącej
Usługi objętej cesją, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, a także że dokonanie Cesji
papierowej nie narusza praw osób trzecich i nie wymaga zgody osób trzecich, w tym zostały podjęte wszelkie czynności
(uzyskane zgody odpowiednich organów zewnętrznych lub działających w ramach struktury organizacyjnej Cedenta itp.)
konieczne dla ważności i skuteczności Cesji papierowej, oraz
b) dokonuje przeniesienia ogółu praw i obowiązków wynikających z Umowy dotyczącej Usługi objętej cesją na rzecz
Cesjonariusza, oraz
c) podane przez niego dane Cedenta i Cesjonariusza są prawidłowe, zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy
i aktualne, oraz
d) akceptuje Regulamin Cesji, dostępny na stronie internetowej pod adresem https://homecloud.pl/kwestieprawne/regulaminy/,, oraz
e) mając świadomość, iż dokonanie zawnioskowanej przeze mnie Cesji papierowej z przyczyn technicznych nie może zostać
wykonane poprzez utworzenie nowego CP Panelu, a zatem Cesjonariusz oraz kolejni Cesjonariusze będą korzystali z przypisanego
dotychczas do mnie CP Panelu wyraża zgodę na wgląd przez Cesjonariusza oraz kolejnych Cesjonariuszy w zgromadzone w
ramach CP Panelu dokumenty księgowe, w tym faktury VAT wystawione na rzecz Cedenta oraz dane, w tym dane osobowe
Cedenta zawarte w tych dokumentach, oraz
f) nie jest możliwe wspólne wniesienie wniosku z Cesjonariuszem z uwagi na to, iż ……………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..… *
Osoby podpisujące wniosek w imieniu Cedenta oświadczają, iż są uprawnione do reprezentowania Cedenta i złożenia w jego imieniu
oświadczeń wskazanych we wniosku.
Cedent i osoby podpisujące wniosek w imieniu Cedenta oświadczają, iż w przypadku, gdy złożone przez nich we wniosku oświadczenia
okażą się nieprawdziwe choćby w części lub podane przez nich we wniosku dane okażą się nieprawdziwe, nieaktualne lub niezgodne z
rzeczywistym stanem rzeczy, zobowiązują się wynagrodzić wszelkie szkody/ wydatki, jakie home.pl S.A. poniesie w związku z tym. Przy
czym w pierwszej kolejności zobowiązane będą podjąć wszelkie działania
i dokonać wszelkich starań, aby zwolnić home.pl S.A. z
roszczeń zgłoszonych wobec home.pl S.A, tudzież doprowadzić do ich wycofania lub wstąpienia ich w miejsce lub obok home.pl S.A. do
toczącego się sporu, o ile którakolwiek z tych okoliczności będzie prawnie dopuszczalna. Wszelkie koszty związane z podejmowaniem
czynności wskazanych w zdaniu poprzednim, będą podejmowane przez nich na ich wyłączny koszt.

Pieczęć firmowa**

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania
Cedenta

* dotyczy przypadku gdy wniosek składa wyłącznie Cedent
** Pieczęć firmowa - w przypadku gdy Abonentem jest Konsument prosimy o niewypełnianie tego pola
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Oświadczenie strony przejmującej prawa i obowiązki wynikające z rejestracji i utrzymywania usługi.

Pełna nazwa Cesjonariusza:

…………………………………………………………………………

REGON / PESEL:

………………………………………………………………………

NIP:

…………………………………………………………………………

Adres siedziby / zamieszkania:

…………………………………………………………………………

Dane osoby kontaktowej:
Imię i nazwisko:

…………………………………………………………………………

Adres e-mail:

…………………………………………………………………………

Telefon:

…………………………………………………………………………

Cesjonariusz oświadcza, iż:
a) jest uprawniony do dokonania Cesji papierowej, a dokonanie Cesji papierowej nie narusza praw osób trzecich i
nie wymaga zgody osób trzecich, w tym zostały podjęte wszelkie czynności (uzyskane zgody odpowiednich
organów zewnętrznych lub działających w ramach struktury organizacyjnej Cesjonariusza itp.) konieczne dla
ważności i skuteczności Cesji papierowej, oraz
b) dokonuje przejęcia od Cedenta ogółu praw i obowiązków wynikających z Umowy dotyczącej Usługi objętej cesją,
oraz
c) podane przez niego dane Cedenta i Cesjonariusza są prawidłowe, zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy
i aktualne, oraz
d) akceptuje Regulamin Cesji, Regulamin sieci home.pl, Regulamin Usługi objętej cesją dostępne na stronie
internetowej pod adresem https://homecloud.pl/kwestie-prawne/regulaminy/,, oraz
e) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez home.pl Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie (KRS
0000431335) oraz inne podmioty, w tym Rejestry Nazw Domen, Jednostki certyfikujące w celu i w zakresie
koniecznym do prawidłowego i należytego wykonywania Usług, w tym Usługi objętej cesją oraz do prawidłowego
przeprowadzenia Cesji papierowej, oraz
f) został poinformowany o przewidzianym w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawie do
odstąpienia od umowy i wyraża zgodę oraz żąda wykonania Usługi objętej cesją przed upływem terminu
przewidzianego do odstąpienia od umowy, mając świadomość, że wyrażenie tej zgody oraz złożenie tego żądania
skutkuje tym, że nie jest uprawniony po wykonaniu Usługi objętej cesją do odstąpienia od umowy
w
trybie wyżej wymienionej ustawy. Niniejsza zgoda i żądanie dotyczy także odnowienia/przedłużenia zamówionej
przeze mnie Usługi objętej cesją, oraz
g) wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych*, oraz
h) wyraża zgodę na otrzymywanie od home.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie (KRS 0000431335) oraz innych
podmiotów, w tym Rejestrów Nazw Domen, Jednostek certyfikujących, wszelkich informacji określonych
regulaminami, a także innych związanych z wykonywaniem Usługi objętej cesją lub dotyczących oferowanych
przez home.pl Usług, w tym handlowych (reklamowych i marketingowych) oraz służących celom statystycznym,
w szczególności badaniu poziomu satysfakcji z wykonania Usług, w tym Usługi objętej cesją, w szczególności w
trybie połączenia telefonicznego lub wiadomości elektronicznej lub sms z wykorzystaniem adresu email lub
numeru telefonu podanych przeze mnie home.pl S.A. w trakcie rejestracji lub w trakcie Cesji papierowej lub
w trakcie korzystania z Usług, w tym Usługi objętej cesją*, oraz
i) nie jest możliwe wspólne wniesienie wniosku z Cedentem z uwagi na to, iż …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….… **
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Osoby podpisujące wniosek w imieniu Cesjonariusza oświadczają, iż są uprawnione do reprezentowania Cesjonariusza
złożenia w jego imieniu oświadczeń wskazanych we wniosku.

i

Cesjonariusz i osoby podpisujące wniosek w imieniu Cesjonariusza oświadczają, iż w przypadku, gdy złożone przez nich we
wniosku oświadczenia okażą się nieprawdziwe choćby w części lub podane przez nich we wniosku dane okażą się
nieprawdziwe, nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, zobowiązują się wynagrodzić wszelkie szkody/
wydatki, jakie home.pl S.A. poniesie w związku z tym. Przy czym w pierwszej kolejności zobowiązane będą podjąć wszelkie
działania i dokonać wszelkich starań, aby zwolnić home.pl S.A. z roszczeń zgłoszonych wobec home.pl S.A, tudzież
doprowadzić do ich wycofania lub wstąpienia ich w miejsce lub obok home.pl S.A. do toczącego się sporu, o ile którakolwiek
z tych okoliczności będzie prawnie dopuszczalna. Wszelkie koszty związane z podejmowaniem czynności wskazanych w
zdaniu poprzednim, będą podejmowane przez nich na ich wyłączny koszt.

Pieczęć firmowa***

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania
Cesjonariusza

* zgoda dobrowolna, w przypadku odmowy jej wyrażenia należy wykreślić
** dotyczy przypadku gdy wniosek składa wyłącznie Cesjonariusz
*** Pieczęć firmowa - w przypadku gdy Abonentem jest Konsument prosimy o niewypełnianie tego pola

Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie informacji przekazanych we wniosku i załącznikach.
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Załącznik do dokumentu cesji
Lista usług, które cedowane są przez Cedenta* na Cesjonariusza** w ramach tej cesji:

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pieczęć firmowa***

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania
Cesjonariusza

* Cedent - strona przelewająca swoje prawa na Cesjonariusza.
** Cesjonariusz - strona, która przyjmuje prawa przelane na nią przez Cedenta.
*** Pieczęć firmowa - w przypadku gdy Abonentem jest Konsument prosimy o niewypełnianie tego pola
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