
Hasło do Obsługi Klienta:
Obsługa Klienta: 790 500 500
W aplikacji Play24 zarządzasz bezpłatnie swoim kontem.

Aneks do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych
nr: UM04/  zawarty: 

Aneks zawierają: P4 Sp. z o. o., z siedzibą i adresem ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, którą reprezentuje
oraz:

Twoje dane
imię i nazwisko PESEL

rodzaj dokumentu seria i numer

e-mail telefon kontaktowy

adres

adres korespondencyjny (na terenie Polski)

W umowie posługujemy się terminami: my (Operator, P4), Ty (Abonent), numer telefonu (Numer MSISDN). Na umowie podajemy kwoty brutto.
Wspólnie ustaliliśmy zmiany do Umowy/Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na numerach telefonów wskazanych poniżej.

Szczegóły oferty

Taryfa: 
Oferta Promocyjna: 

lp.
numer
telefonu

ulga
na usługę

ulga na
urządzenianr aneksowanej UmowyUmowa trwa do

1. zł zł

Zakup urządzenia reguluje osobna umowa sprzedaży. Dane sprzedawcy są na fakturze lub paragonie.

dla każdego numeru

Kwota kontraktowa Kwota kontraktowa
pierwsze 17 Doładowań

zł
od 18 Doładowania

zł

Usługi w ramach
kwoty kontraktowej

•
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W tej Umowie zobowiązujesz się do wykonania 24 Doładowań Kwotą kontraktową. W trakcie Umowy
możesz zmienić jej warunki – szczegóły w Regulaminie Oferty Promocyjnej. Stan Darmowy oznacza
nielimitowane rozmowy, SMS-y I MMS-y w Play. Jeżeli przy zawieraniu umowy wyraziłeś wszystkie zgody
na marketing i profilowanie otrzymasz co miesiąc dodatkowy pakiet 1 GB ważny 30 dni.

Pozostałe pakiety i usługi, z których skorzystasz, są dodatkowo płatne. Sprawdź szczegóły w Cenniku i Regulaminie Oferty Promocyjnej.

Dodatkowe informacje

okres rozliczeniowynumer konta

Postanowienia ogólne

Całkowitą wartość  urządzenia poznasz,  gdy dodasz cenę  urządzenia z
paragonu i ulgę na urządzenie wskazaną w umowie lub w aneksie. Wtedy
otrzymasz kwotę, która wynika z cennika urządzeń bez abonamentu (cenę
w tzw. wolnej sprzedaży). Jeśli kupujesz telefon na raty, powyższa zasada
nie obowiązuje.

WARTOŚĆ ZAKUPIONEGO TELEFONU

Aneks  do  Umowy  (Okres  Zastrzeżony)  obowiązuje  od  dnia  zawarcia
aneksu - datę znajdziesz na formularzu. Przypomnimy Ci SMS-em o tym,
że warunki aneksu wchodzą w życie.

1.

2. Jeśli w dniu zawarcia aneksu masz jeszcze do wykonania Doładowania
określone Umową, to liczba obowiązkowych Doładowań będzie większa.
Do tych, które wynikają z warunków nowej Oferty Promocyjnej dodajemy
liczbę niezrealizowanych Doładowań z Umowy sprzed zawarcia aneksu.

Jeśli aneks dotyczy oferty abonamentowej i zawieramy go przed upływem
Okresu Zastrzeżonego, liczbę Okresów Rozliczeniowych, które zostały do
końca  Umowy,  zamienimy  na  dodatkową  liczbę  obowiązkowych
Doładowań.

3.

Pozostałe warunki Umowy/Umów zostają bez zmian.4.

Załączniki i oświadczenia

Do Umowy dołączyliśmy dokumenty, które są jej integralną częścią:

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. dla Abonentów MIX III•
Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o.:
–

•

Regulamin Oferty Promocyjnej:
–

•

Regulamin/-y Usług P4, które zostały wskazane w Umowie•

Umowa nr: UM04/ podpisana:
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podpis i pieczątka sprzedawcyTutaj złóż podpis

Ja niżej podpisany potwierdzam zgodność danych podanych w Umowie
z otrzymanymi dokumentami.

Wszystkie Extra Usługi (treści cyfrowe) dostarczane przez Partnerów P4 będziemy Ci świadczyć jak dotychczas.

Aneks nr: UM04/ podpisany:

SID:

P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON
015808609, której kapitał zakładowy wynosi 48 856 500,00 złotych.

miejscowość i data podpisania Aneksu:
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