PRAŠYMAS ABONENTINIO TELEFONO NUMERIO PERKĖLIMUI NR.____
20.… m. _________mėn. _____ d.

___________
Šis prašymas sudarytas tarp:
AB Lietuvos radijo ir televizijos centro

fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas
atstovaujamo įgalioto asmens
_______________________________________________
atstovo vardas, pavardė, atstovavimą patvirtinančio dokumento data ir Nr.
kodas 120505210
juridinio asmens kodas
Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius
fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta / juridinio asmens buveinės adresas
PVM kodas LT205052113
PVM mokėtojo kodas
Tel.: (8 5) 2161 616 , faksas: (8 5) 2040 325
telefonas

fakso numeris

info@telecentras.lt, www.mezon.lt
el. pašto adresas
atsis. sąsk. LT167044060001116280
banke AB SEB bankas, Vilniaus filiale
bankas, sąskaitos numeris
toliau šioje Sutartyje vadinama „Telecentru“

toliau šiame Prašyme vadinama „Abonentu“

Prašau perkelti abonentinį telefono numerį

8

Telefono ryšio paslaugos teikėjas, kurio paslaugomis šiuo metu naudojatės (toliau perleidėjas)
Esant reikalui Abonentas nurodo perkėlimo datą:
(kai perkeliamas daugiau nei vienas Abonentui priklausantis abonentinis telefono numeris, sąrašas pildomas žemiau pateiktame priede žr. lentelėje Nr. 1)
NUMERIO PERKĖLIMO SĄLYGOS
1. Prašymo objektas
1.1. Telecentras pagal šį prašymą įsipareigoja perkelti per vieną darbo
dieną nurodytus abonentinius telefono numerius į Telecentro tinklą, o
Abonentas ar jo įgaliotas asmuo įsipareigoja laikytis šiame prašyme
bei su juo susijusioje Viešojo telefono ryšio paslaugų teikimo
sutartyje nurodomų sąlygų.
1.2. Šis prašymas kartu yra ir Abonento prašymas nuo realios numerio
perkėlimo datos naudotis Telecentro paslaugomis bei nutraukti
abonentinę sutartį su Perleidėju.
2. Informacija apie Abonentą
2.1. Abonentas užtikrina, kad jis yra tikrasis paslaugų gavėjas ir atsako už
jo pateiktos informacijos tikrumą.
2.2. Šiame prašyme pateikiama informacija apie Abonentą gali būti
pateikiama Perleidėjui kaip pagrindas perkelti abonentinį telefono
numerį.
3. Garantijos Abonentui
3.1. Telecentras neapmokestins šio prašymo perkelti abonentinį telefono
numerį.
3.2. Abonento numerio perkėlimas bus atliktas iškarto po telefonijos
paslaugos aktyvavimo.
4. Su abonentinio telefono numerio perkėlimu susijusi
informacija
4.1. Abonentinis numeris negali būti perkeltas, jei:
4.1.1. Šiame prašyme pateikiama nepilna ar neteisinga informacija apie
Abonentą, arba šie duomenys nesutampa su Perleidėjo turimais
duomenimis;
4.1.2. Abonentui yra sustabdytas telekomunikacijų paslaugų teikimas
(numeris yra neaktyvus);
4.1.3. Abonentas nesinaudoja operatoriaus, kurį šiame prašyme nurodė
Perleidėju, paslaugomis;
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4.1.4. Abonentui vykdomas kitas numerio perkėlimo procesas, susijęs su to
paties numerio perkėlimu;
4.1.5. Abonentas nėra įvykdęs identifikacijos procedūros pas
Perleidėją (Abonentų, besinaudojančių išankstinio mokėjimo paslauga,
numeriai nėra perkeliami);
4.1.6. Abonento telefonijos įranga techniškai nepajėgi atlikti perkėlimo
procedūros;
4.1.7. Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.
4.2. Perkeltuoju numeriu iki pilno numerio perkėlimo funkcionalumo
įgyvendinimo galimi telefoninio ryšio sutrikimai ir funkciniai apribojimai
4.3. Reali numerio perkėlimo data ir Numatoma numerio perkėlimo data,
nurodyta šiame prašyme gali skirtis.
ABONENTAS:
5. Aš visiškai atsakau už pateiktos informacijos tikrumą. Su numerio
perkėlimo sąlygomis susipažinau.
6. Pareiškiu, kad sutartį dėl viešojo telefono ryšio paslaugų teikimo,
sudarytą
tarp
______________________
ir
_____________________, vienašališkai nutraukiu nuo realios
numerio perkėlimo datos. Esu informuotas ir sutinku, jog aukščiau
minėtos sutarties nutraukimas neatleidžia manęs nuo civilinės atsakomybės
už šios sutarties sąlygų pažeidimą ir šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų
įvykdymo, įskaitant, bet neapsiribojant įsipareigojimu atsiskaityti už iki
sutarties nutraukimo suteiktas fiksuotojo telefono ryšio paslaugas.
7.Sutinku, kad mano asmens duomenys – vardas, pavardė, telefono numeris
– būtų perduodami centrinės duomenų bazės administratoriui bei perleidėjui
(kaip tai apibrėžta Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m.
balandžio 29 d. įsakymu Nr. IV-460 patvirtintose Abonento teisės išlaikyti
abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją,
paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašo
patvirtinimo ir šį įsakymą pakeičiantys teisės aktai) telefono ryšio numerio
perkėlimo administravimo tikslais.

Abonentas

Priedas Nr.1 Perkeliamų telefono numerių sąrašas
Šio priedo Lentelėje Nr 1. nurodyti abonentui priklausantys numeriai pagal prašymo sąlygas bus perkeliami į Telecentro
tinklą.
Lentelė Nr. 1
Nr.

Perkeliamas telefono numeris
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