
Virgin Mobile Polska sp. z o.o. 

Ul. Wołodyjowskiego 42 

02-724 Warszawa 

KRS: 415094 

NIP: 951-23-54-680 

 

 

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

UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 

TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEDPŁACONYCH PRZEZ VIRGIN MOBILE POLSKA SP. Z O.O. 

1. Dane Przekazującego 

 
Pan/Pani   ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………,  

(właściciel numeru) 

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

reprezentujący (nazwa firmy) ……………………………………………………….……..………...; KRS: ………………..………………....., 

NIP: ………………….…..………….……; REGON: ………………..…………....; e-mail: ……………………………………………..…………, 

numer kontaktowy ……………………..……………… adres zamieszkania/siedziby: …………………………………………………. 

będący stroną umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych świadczonych przez 

Virgin Mobile Polska sp. z o.o. (dalej jako „Operator”) niniejszym dokonuję cesji numeru telefonu: 

………………………………………………………………………..    na : 

2. Dane Przejmującego 

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

(imię i nazwisko osoby upoważnionej na którą dane są przepisywane) 

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

reprezentujący (nazwa firmy) ……………………………………………………….……..………...; KRS: ………………..………………....., 

NIP: ………………….…..………….……; REGON: ………………..…………....; e-mail: ……………………………………………..…………, 

numer kontaktowy ……………………..……………… adres zamieszkania/siedziby: …………………………………………………. 

Dane osobowe Przekazującego  prawa i obowiązki zweryfikowano z dowodem osobistym /paszportem 

/kartą pobytu /odpisem z właściwego rejestru * z: ______________________________________________. 

Dane osobowe Przejmującego  prawa i obowiązki zweryfikowano z dowodem osobistym /paszportem 

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

*Niepotrzebne skreślić  

 

Imię i Nazwisko weryfikującego (czytelnie) ____________________________________________________ 

Numer ID POS: _______________________ 

 

PARAFKI 

 
 



§ 1 
1. Przedmiotem Porozumienia jest: 
przeniesienie przez Przekazującego na Przejmującego praw i obowiązków wynikających z umowy o 
świadczenie usług telekomunikacyjnych przedpłaconych przez Virgin Mobile Polska sp. z o.o. 

 
§ 2 

1. W wyniku przeniesienia praw i obowiązków z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
przedpłaconych usługi te: 
a) pozostaną na istniejącym koncie abonenckim Przekazującego, lub 
b) zostaną przeniesione na nowe konto abonenckie Przejmującego 

 
§ 3 

1. Strony ustalają, że przejęcie praw i obowiązków, nastąpi w dniu, w którym Operator wyrazi zgodę na 
zawarcie niniejszej umowy, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.  
2. Strony ustalają, że za: 
2.1. zobowiązania powstałe przed datą przejęcia praw i obowiązków, o którym mowa w ust. 1 odpowiada 
Przekazujący. 
2.2.  zobowiązania powstałe po dacie przejęcia praw i obowiązków, o którym mowa w ust.1 odpowiada 
Przejmujący.  
3. Jedna ze Stron zostanie poinformowana o zgodzie Operatora, w tym o dacie jej udzielenia oraz o 
sposobie realizacji cesji na adres email lub adres wskazany przez Stronę w niniejszym Porozumieniu. 
4. Operator ma prawo odmówić zgody na cesję bez podania przyczyny. W takim wypadku niniejszą umowę 
uważa się za niezawartą i nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych. 

 
§ 4 

1. Przejmujący oświadcza, że zapoznał się z poniżej wskazanymi dokumentami oraz, akceptuje ich treść: 
1) Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. 
2) Cennik Oferty Virgin Mobile Polska dla taryfy obowiązujący dla przejmowanego numeru 
3) Cennik przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy świadczenia Usług 

Telekomunikacyjnych przez Virgin Mobile Polska sp. z o.o.   
 

§ 5 
Przejmujący wyraża swoją wolę zgodnie z zaznaczeniami poniżej:  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dodatkowych, między innymi takich, jak adres e-mail, 
numery telefonów kontaktowych w celach związanych z realizacją i obsługą umowy. 

 Zgadzam się, aby Virgin Mobile Sp. z o. o. przesyłało mi informacje handlowe za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i 
automatycznych systemów wywołujących oraz przez bezpośredni kontakt telefoniczny. Wyrażenie 
zgody jest dobrowolne i wolne od opłat. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Oświadczenie 
jest niezależne od czasu korzystania z usług telekomunikacyjnych 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych transmisyjnych (dotyczących wykonywanych połączeń) i 
danych o lokalizacji w celach marketingowych. 

 Proszę dostarczać informacje dotyczące: zmiany treści Regulaminu; zmiany Cennika na adres e-mail 
konta Klubu Virgin. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dotyczących usług i 
produktów podmiotów współpracujących z Operatorem 

 Chcę dołączyć do Klubu Virgin i akceptuję Regulamin Klubu Virgin 
 

§ 6 
1. Cesja dla  Przejmującego jest równoznaczna z rejestracją numeru zgodnie z art. 60b ustawy z dnia 

16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne  na dane Przejmującego podane w komparycji umowy.   
2. Sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron  

 
 

 
…………………………………………………...........                                          …………………………………………………............. 

(podpis Przekazującego)                                                                                                                  (podpis Przejmującego)  


