
 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4 Sp. z o.o.  

Ul. Wynalazek 1  

02-677 Warszawa  

KRS: 0000217207 

NIP: 9512120077 
 

…………………………., ..…………….  
(miasto i data)  

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY O ŚWIADCZENIE 

USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEDPŁACONYCH PRZEZ P4 SP. Z O.O.  

W OFERCIE VIRGIN MOBILE 

1. Dane Przekazującego  

 

Klient indywidualny 

Pan/Pani    
 
………………………………………………………………………………………………………………………  

(właściciel numeru)  

legitymujący/ca się dowodem osobistym numer ……….……………………… lub numerem PESEL 

……….………………………… (wpisz zgodnie z danymi, na które zarejestrowany był numer). 

  

Lub 

 

Klient biznesowy 

 

……………………………..(nazwa) z siedzibą ……………………………………………………….(adres) 

………………..(KRS)…………….…….(NIP) reprezentowana przez:……….…………………………….. 

(imię i nazwisko reprezentanta lub pełnomocnika), legitymujący/ca się dowodem osobistym numer 

……….……………………… lub numerem PESEL ……….………………………… (wpisz zgodnie z 

danymi, na które zarejestrowany był numer). 

 

 

będący/a stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych przez P4 sp. z o.o. w 

ofercie Virgin Mobile dotyczącej numeru telefonu………………………………, niniejszym dokonuje 

przekazania praw i obowiązków wynikających z tej umowy na:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dane Przejmującego  

  

Klient indywidualny 

 
Pana/Panią  
 
……………………………………………………………….………………………………………………………,   

(imię i nazwisko osoby upoważnionej na którą numer jest przenoszony)  

legitymujący/ca się dowodem osobistym numer ……….………………………/numer PESEL 

……….………………………… (w przypadku posiadania numeru PESEL proszę podać numer PESEL)  

Dane dodatkowe w celach związanych z realizacją i obsługą umowy (nieobowiązkowe):  

e-mail:……………………………………………..…………………… 

numer kontaktowy:……………………..………………………… 

 

lub  

 

Klient biznesowy 

 

……………………………..(nazwa) z siedzibą ……………………………………………………….(adres) 

………………..(KRS)………………….(NIP) reprezentowana przez: ………………………………………. 

(imię i nazwisko reprezentanta lub pełnomocnika), legitymujący/ca się dowodem osobistym numer 

……….……………………… lub numerem PESEL ……….………………………… (w przypadku posiadania 

numeru PESEL, proszę podać numer PESEL). 

Dane dodatkowe w celach związanych z realizacją i obsługą umowy (nieobowiązkowe):  

e-mail: ……………………………………………..…………………….. 

numer kontaktowy: ……………………..………………………….. 

 

Przejmujący oświadcza, że zapoznał się z poniżej wskazanymi dokumentami określającymi warunki umowy 
oraz akceptuje ich treść:  

1.1 Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. w ofercie Virgin Mobile na 

Kartę; 

1.2 Cennik Oferty Virgin Mobile obowiązujący dla przejmowanego numeru; 

1.3 Cennik  przeniesienia praw i obowiązków wynikających  z Umowy o świadczenie Usług 

Telekomunikacyjnych przez P4 sp. z o.o. w ofercie Virgin Mobile. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgody Przejmującego  

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dodatkowych, między innymi takich jak adres e-mail, 

numery telefonów kontaktowych w celach związanych z realizacją i obsługą umowy.  

 

 

  

…………………………………………    …………………………………………. 
(podpis Przekazującego)                                                                                                                  (podpis Przejmującego)   

 

Informacje  

 

Przejęcie praw i obowiązków z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych następuje z chwilą 

wyrażenia zgody przez Operatora. Operator może odmówić zgody na przejęcie bez podania przyczyny. 

 

Przejęcie praw i obowiązków z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Przejmującego jest 

równoznaczne z rejestracją numeru zgodnie z art. 60b ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawa 

telekomunikacyjnego na dane Przejmującego podane w niniejszym formularzu.   

 

O zgodzie na przejęcie numeru Operator powiadomi sms-em na przejmowany numer telefonu, nie później niż 

14 dni od otrzymania wniosku. 

 

Dane Przekazującego zweryfikowano z dowodem osobistym /paszportem /kartą pobytu /odpisem z 

właściwego rejestru * z: __________________________________________________________________.  

Dane Przejmującego zweryfikowano z dowodem osobistym /paszportem  

/kartą pobytu /odpisem z właściwego rejestru * z : _____________________________________________   

*Niepotrzebne skreślić   

  

Imię i Nazwisko weryfikującego (czytelnie) __________________________________________________ 

Numer ID POS: _______________________  

 

 

 


