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Podsumowanie zamówienia
Zamówienie nr UM37/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Қ Prosimy, zapoznaj się z dokumentem.

W dokumencie znajdziesz listę usług dla poszczególnych urządzeń, wybranych przy podpisaniu lub przedłużeniu umowy. Przy każdej sekcji jest opis, 
którego urządzenia dotyczy dany temat, na jakich zasadach działa i jakie ewentualnie zgody pobraliśmy od Ciebie przy danej usłudze.

Twoje dane imię i nazwisko PESEL

rodzaj dokumentu seria i numer

Dane odbiorcy przesyłki imię i nazwisko telefon kontaktowy

adres

e-mail

Kurier dostarczy urządzenia
producent model kod materiałowy (kolor) kwota (z VAT)

1.  zł

2.  zł

Zapłać kurierowi  
przy odbiorze: zł

Warunki dostawy 
urządzenia

1.  Podejmujemy dwie próby dostarczenia do Ciebie zamówionego urządzenia. Jeśli pierwsza próba 
będzie nieskuteczna, skontaktujemy się z osobą, której dane są w polu „Dane odbiorcy przesyłki”. Gdyby 
dwukrotnie nie udało nam się skontaktować, zlecimy po raz drugi wysłanie urządzenia pod wskazany 
adres.

2.  Jeśli obie próby dostarczenia przesyłki będą nieudane, uznamy, że rezygnujesz z zamówienia. 
Wyliczymy wtedy nową wartość ulgi, którą podaliśmy na zawartej Umowie o Świadczenie Usług 
Telekomunikacyjnych. Poinformujemy Cię o nowej, niższej wartości ulgi.

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

WZÓR
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P4 Sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie (02-677), przy ul. Wynalazek 1, 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.

Podpis przedstawiciela Play

Tutaj podpisz podpis i pieczątka sprzedawcy
miejscowość i data: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, SID: xxxxxxxxxx

Ubezpieczenie urządzenia
Zgody 
niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Oświadczenia są dobrowolne i składane są 
dla celów realizacji umowy ubezpieczenia.  
Pojęcia pisane z wielkiej litery mają znaczenie 
nadane im w OWU.

nazwa ubezpieczenia

przedmiot ubezpieczenia: nazwa producenta i model urządzenia

1. Potwierdzam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia udostępniono mi, z możliwością zapisu, 
przechowywania i odtworzenia w zwykłym toku czynności Ustandaryzowany dokument zawierający 
informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia {NAZWA_
UBEZPIECZENIA}, zapoznałem się z ich postanowieniami i w pełni je akceptuje. 

2. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem 
faktycznym.

3. Upoważniam P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa) do udostępnienia 
Ubezpieczycielowi moich danych osobowych i danych Urządzenia {NAZWA_PRODUCENTA, MODEL}, 
w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy Ubezpieczenia przez okres jej obowiązywania, a w razie 
zaistnienia sporu z Umowy Ubezpieczenia, również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

Dane osobowe
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 
ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy 
ubezpieczenia. Bez podania danych osobowych 
zawarcie umowy ubezpieczenia jest niemożliwe.

Administratorem danych osobowych jest AmTrust International Underwriters DAC z siedzibą w Dublinie. 
Administrator przetwarza dane w celu zawarcia i realizacji Umowy Ubezpieczenia – w tym likwidacji szkód, 
obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz prawnie uzasadnionych interesów Ubezpieczyciela. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w OWU.

Zasady użyczenia urządzenia
Zasady użyczenia Dotyczy:

1. Sprzęt udostępniamy na zasadach użyczenia i pozostaje on własnością PLAY (P4 sp. z o.o.) przez cały 
okres obowiązywania umowy.

2. Nie możesz udostępniać urządzenia osobom trzecim.
3. Po wygaśnięciu umowy zwróć urządzenie (kompletny zestaw) w terminie 30 dni.
4. Zwrot możesz zrobić w każdym salonie PLAY.

Sprzedaż używanego urządzenia
Oświadczenie dotyczy sprzedaży 
używanego urządzenia.

Dotyczy:

Zostałem poinformowana/-y, że:

1. Urządzenie mogło być używane przez inne osoby i pochodzi z procesu zwrotów (w ramach 14 dni) – 
czyli odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art. 27 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 
2014 r.).

2. Urządzenie jest objęte co najmniej 12-miesięczną gwarancja producenta oraz obowiązuje 12-miesięczna 
rękojmia sprzedawcy, liczone od daty sprzedaży.


