
Pełna nazwa abonenta: ..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Adres siedziby/zamieszkania: .............................................................................................................................................................
NIP   /PESEL   : ...............................................................................................................................................................................................
Reprezentant (zgodnie z załącznikiem)    : ...............................................................................................................................
Adres e-mail: ..................................................................................................................................................................................................
Identyfikator klienta (login): ...............................................................................................................................................................
Oświadczam, że zrzekam się praw oraz obowiązków wynikających z zawartej z LH.pl Sp z o. o. umowy 
rejestracji i utrzymania domen(-y):

.............................................................................................................................................................................................................

Pieczątka firmowa Czytelny podpis 

Wypełniony wniosek należy zeskanować i wysłać na adres info@lh.pl lub za pośrednictwem formularza na stronie 
https://www.lh.pl/kontakt
Do wniosku należy dołączyć:

1. Skan dokumentu tożsamości, jeśli domena jest zarejestrowana na osobę fizyczną. Dane wrażliwe mogą zostać 
zasłonięte.

2. Kopię wpisu do CEIDG, aktualny odpis KRS lub umowę spółki w przypadku firm.
Przesłanie wniosku bez wymaganych dokumentów może przedłużyć czas realizacji zgłoszenia. LH.pl zastrzega sobie prawo do 
dodatkowej weryfikacji danych, w tym poprzez kontakt telefoniczny na numer telefonu podany w panelu klienta Abonenta.

LH.pl Sp. z o.o. ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, NIP: 7831711517, KRS: 0000503852 tel. 61 624 00 00, 
info@lh.pl, www.lh.pl BZ WBK SA: 76 1090 1362 0000 0001 0514 1091

.................................................., .............................20...... r.

(1) (2)

(3)

(1) W przypadku firm i organizacji
(2) W przypadku osób fizycznych
(3) Reprezentant – osoba(y) umocowana(e) do składania oświadczeń woli w czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu 

w imieniu Abonenta, zgodnie z dokumentami załączonymi do wniosku. W przypadku oświadczenia składanego przez osobę 
fizyczną prosimy nie wypełniać tego pola

(4) Konto abonenta należy utworzyć na https://panel.lh.pl/register 

(nazwa przekazywanej domeny )

Pełna nazwa abonenta: ..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Adres siedziby/zamieszkania: .............................................................................................................................................................
NIP   /PESEL   : ...............................................................................................................................................................................................
Reprezentant : ..............................................................................................................................................................................................
Adres e-mail: ..................................................................................................................................................................................................
Identyfikator klienta (login)    : ..........................................................................................................................................................
Oświadczam, że przejmuję prawa i obowiązki wynikające z zawarcia z LH.pl Sp z o.o. umowy rejestracji 
domeny, oraz że zapoznałem(-am) się i akceptuję warunki zawarte w regulaminie usług LH.pl 
http://www.lh.pl/regulaminy/2,regulamin-lhpl-1 oraz regulaminie NASK http://www.dns.pl/regulamin.html

Oświadczenie strony zrzekającej się: 

Oświadczenie strony przejmującej: 

Pieczątka firmowa Czytelny podpis

(1) (2)

(4)
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