
Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, 

keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, 

paslaugų teikimo vietą arba būdą, užtikrinimo 

sąlygų ir tvarkos aprašo  

priedas 

________________________________________________________________________________ 
(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė) 

_______________________________________________________________________________________ 

(juridinio asmens arba fizinio asmens kodas) 

_______________________________________________________________________________________ 

(juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas) 

_______________________________________________________________________________________ 

(tel., faks., el. p.) 

UAB „Peoplefone“ 

(gavėjo* pavadinimas) 

Laisves pr. 60, 15 aukštas, LT-05120, Vilnius, Lietuva  

(adresas) 

+370 5 2077800, +370 5 2077801, info@peoplefone.lt 

(tel., faks., el. p.) 

 

PRAŠYMAS PERKELTI ABONENTINĮ (-IUS) NUMERĮ (-IUS) 

 

______________ Nr. __________ 
                                                                   (data) 

 

1. Prašomas (-i) perkelti abonentinis (-iai) numeris (-iai):______________________________ 

2. Perleidėjo** pavadinimas:____________________________________________________ 

       3. Pageidaujama abonentinio (-ių) numerio (-ių) perkėlimo data***:_____________________ 

4. Esu supažindintas, kad:  

4.1. šio prašymo 1 punkte nurodytas (-i) prašomas (-i) perkelti abonentinis (-iai) numeris (-iai) 

negali būti perkeltas (-i), jeigu: 

4.1.1. šis (-ie) abonentinis (-iai) numeris (-iai), juridinio asmens pavadinimas arba fizinio 

asmens vardas, pavardė, juridinio asmens arba fizinio asmens kodas nesutampa su perleidėjo 

turimais duomenimis; 

4.1.2. šis (-ie) abonentinis (-iai) numeris (-iai) jau perkeliamas (-i); 

4.2. šis prašymas gali būti atsiimtas likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki šio prašymo 3 

punkte nurodytos datos; 

4.3. įvykdžius šio prašymo 1 punkte nurodyto (-ų) abonentinio (-ių) numerio (-ių) perkėlimą, 

perleidėjo viešųjų telefono ryšio paslaugų teikimas bus nutrauktas; 

4.4. šio prašymo 1 punkte nurodyto (-ų) abonentinio (-ių) numerio (-ių) perkėlimo procesas iki 

perkelto (-ų) abonentinio (-ių) numerio (-ių) aktyvavimo turi užtrukti ne ilgiau kaip 1 darbo dieną 

nuo abonentinio (-ių) numerio (-ių) perkėlimo datos; 

4.5. šio prašymo 1 punkte nurodyto (-ų) abonentinio (-ių) numerio (-ių) perkėlimas neatleidžia 

nuo civilinės atsakomybės už sutarties su perleidėju sąlygų pažeidimą. 

5. Sutinku, kad mano duomenys būtų perduoti centrinės duomenų bazės administratoriui 

abonentinio (-ių) numerio (-ių) perkėlimo tikslais. 

6. Patvirtinu, kad šiame prašyme pateikta informacija yra teisinga (nemelaginga). 

 
________________________ ______________ ______________________________       

(Abonento vadovo ar jo                                        (Parašas)                                  (Vardas ir pavardė) 

įgalioto asmens pareigos)**** 
_________________________ 
* Gavėjas – viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjas, kurio paslaugomis abonentas pageidauja naudotis išlaikydamas abonentinį 

numerį, naudojamą kito viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo paslaugoms gauti. 

** Perleidėjas – viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjas, kurio abonentas pageidauja naudotis kito viešųjų telefono ryšio paslaugų 

teikėjo paslaugomis išlaikydamas abonentinį numerį, naudojamą šio viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėjo paslaugoms gauti. 

*** Nenurodžius abonentinio (-ių) numerio (-ių) perkėlimo datos, abonentinio (-ių) numerio (-ių) perkėlimo data laikoma šio 

prašymo perkelti abonentinį (-ius) numerį (-ius) pateikimo gavėjui data. 

**** Nurodoma, jeigu prašymą pateikia juridinis asmuo. 

 


