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REGULAMIN USŁUGI ZMIANA UŻYTKOWNIKA 
Ważny od 15 lutego 2020 roku r. do odwołania 

 

I. KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUGI  

 

1. Usługa skierowana jest do Użytkowników ofert na kartę.  

II. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE USŁUGI  

 

1. Zmiana Użytkownika polega na zmianie osoby korzystającej z numeru telefonu w Sieci Telekomunikacyjnej, która dla tego celu 

udostępniła swoje dane oraz na przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych 

na nowego Użytkownika. 

2. Nowy Użytkownik dokonuje udostępnienia danych na rzecz Operatora w procesie udostępnienia danych zgodnie z wymogami 

określonymi w odpowiednim Regulaminie.  

3. Zmiana Użytkownika nastąpi najpóźniej w następnym dniu po podpisaniu Oświadczenia przekazania numeru prepaid i Karty udo-

stępnienia danych. 

III. OPŁATA ZA SKORZYSTANIE Z USŁUGI 

 

1. Za usługę pobierzemy jednorazową opłatę 30 zł. 

2. Opłatę z tytułu zmiany Użytkownika ponosi osoba, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z Umowy.  

IV. DODATKOWE INFORMACJE 

 

1. Operator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem, 

że odwołanie nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkownika.  

2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą 

odpowiednio w Regulaminie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Użytkowników lub Regulaminu o Świad-

czeniu Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu dla Użytkowników lub Cenniku oferty lub regulaminie Oferty Promocyjnej 

Użytkownika. 

3. W sprawach nieuregulowanych treścią tego regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia dokumentów wskazanych w pkt. 2 

powyżej. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami tego  regulaminu, a postanowieniami dokumentów wskazanych w pkt. 2 

powyżej, postanowienia tego regulaminu będą miały charakter nadrzędny. 

5. W sprawach nieuregulowanych tym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu o Świadczeniu Usług Telekomu-

nikacyjnych dla Użytkowników lub Regulaminu o Świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych dostępu do Internetu dla Użytkowników, 

Cenników lub regulaminów Ofert Promocyjnych dla Użytkowników.  

6. Wszystkie ceny w tym Regulaminie podaliśmy w złotych polskich (PLN) i zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).  

7. Regulamin usługi możesz znaleźć na www.play.pl.  

http://www.play.pl/

