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

Umowa o Świadczenie Usługi TV
nr: ________________ podpisana: ________, _______
Umowę podpisują: P4 Sp. z o. o., z siedzibą i adresem ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, którą reprezentuje
_______________ oraz:
imię i nazwisko

PESEL

Twoje dane

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). Na umowie podajemy kwoty brutto.

Twoja Usługa
Taryfa: ________________________
Oferta Promocyjna: __________________________________________________
numer usługi TV

Czas Trwania Umowy

numer do zarządzania usługą TV

___________

___ miesięcy

___ ___ ___

identyfikator urządzenia i jego nazwa

ulga na usługę

__________ – ___________ (__________)

___ zł

wartość urządzenia

___ zł

Pamiętaj, zwróć nam TV BOX
Z urządzenia do usługi TV możesz korzystać do momentu wygaśnięcia umowy. Później musisz je zwrócić.
dla każdej usługi

Abonament
od 1 miesiąca

Abonament

____ ____ ____ ____ ____ ____

_______ zł
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Niższy abonament
Zapłacisz do 10 zł niższy Abonament, jeśli mamy Twoją zgodę na marketing i profilowanie (5 zł) oraz
na e-fakturę i terminowe płatności (5 zł). Rabaty możesz też aktywować w trakcie trwania Umowy
(otrzymasz je od następnego okresu rozliczeniowego).

Usługi
w Abonamencie

• _________________________________________________________
• _________________________________________________________
• _________________________________________________________
Kwota abonamentu zawiera opłatę za usługi telewizyjne PLAY NOW TV oraz opłatę za dostęp do serwisu
Viaplay, która wzrośnie od 25. miesiąca o 15 zł.

Dodatkowe informacje
okres rozliczeniowy

numer konta

Załączniki i oświadczenia
Do Umowy dołączyliśmy dokumenty, które są jej integralną częścią:
•
•

Regulamin świadczenia usługi PLAY NOW TV
Cennik usługi PLAY NOW TV
– _________________________________________________________

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

`sig,fd=Podpis Abonenta,req=1`
Tutaj złóż podpis
miejscowość i data podpisania Umowy: ________, _______

`sig,fd=Podpis Sprzedawcy,req=1`
podpis i pieczątka sprzedawcy
_______________, 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.
Umowa nr: ________________ podpisana: ________, _______
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