__________________________________________________________

(Vardas Pavardė / Įmonės pavadinimas)
__________________________________________________________

(Adresas, telefono numeris)
__________________________________________________________

(Sutarties numeris)
UAB Mezon
Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius
Tel. 8 5 216 16 16, el. p. info@mezon.lt
PRAŠYMAS

(data)
Prašau nutraukti paslaugų teikimą pagal nurodytą Elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartį.
Paslaugų nutraukimo priežastis: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Jei sutartis nutraukiama nepasibaigus Minimaliam naudojimosi Paslaugomis laikotarpiui, Paslaugų gavėjas turi sumokėti
Mezon netesybas, kurios yra apskaičiuojamos vadovaujantis Paslaugų teikimo sutarties bendrųjų sąlygų 10.4 punktu.
Jūsų prašymas bus patenkintas po 5 darbo dienų nuo jo pateikimo dienos.

Ar šiandien gavote lojalaus kliento pasiūlymą, kad ir toliau naudotumėtės Mezon paslaugomis?
Taip
Ne

___________________________________________________________________________________________
Vardas Pavardė / Įmonės pavadinimas, Parašas

Pildo Mezon darbuotojas:
Grąžinta tinkamos būklės įranga
Negrąžinta tinkamos būklės įranga

Prašymą priėmiau:
___________________________________________________________________________
Vardas Pavardė, Parašas

BENDRAUKIME!
(data)
Tikime, kad Jums įdomu sužinoti, kas naujo interneto ir telekomunikacijų rinkoje, kokias naujas paslaugas
ar pasiūlymus parengiame klientams; mums taip pat labai svarbi Jūsų nuomonė; todėl atsižvelgiant į
reikalavimus asmens duomenų apsaugos srityje, - prašome patvirtinti sutikimą su Jumis susisiekti
ateityje.

Ar sutinkate gauti informaciją el. paštu?
(„sutinku“ arba „nesutinku“ įrašyti ranka)
gauti informaciją nurodytu elektroniniu paštu
(el.pašto adresas)
Jei ateityje nebenorėsite gauti MEZON Jums elektroniniu paštu siunčiamos informacijos, bet kuriuo metu galėsite atšaukti savo
sutikimą. Paprastas atšaukimo būdas - paspausti nuorodą gautame el.laiške.

Ar sutinkate bendrauti ir gauti informaciją telefonu arba SMS?
(„sutinku“ arba „nesutinku“ įrašyti ranka)
gauti informaciją nurodytu telefono numerius

(telefono numeris)
Jei ateityje nebenorėsite gauti skambučių arba SMS iš MEZON, bet kuriuo metu galėsite atšaukti savo sutikimą, paskambinę
tel. 8 5 216 16 16 arba atėję į saloną.

Jūsų privatumo apsauga yra savaime suprantamas dalykas mūsų bendrovėje, todėl itin rūpestingai elgiamės su mums patikėtais
Jūsų asmens duomenims. Jūsų asmens duomenis tvarkome pagal privatumo politiką, su kuria galite susipažinti
www.mezon.lt/politika.
Šiuo tikslu tvarkysime asmens duomenis, įskaitant vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Sutikimas dėl
tiesioginės rinkodaros galios 36 mėnesius arba iki sutikimo atšaukimo.

(vardas, pavardė, parašas)
UAB Mezon
Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius,
tel. 8 5 216 16 16, el. p. info@mezon.lt

