POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE
zawarte dnia ………. w Warszawie
pomiędzy
spółką pod firmą Peoplefone Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80 lok. 116,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000288840, posiadająca opłacony w całości kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000,00 zł, NIP
1132688442, REGON 141099874,
reprezentowaną przez:
1.

– Janusz Sutkowski – Dyrektor Generalny

Zwaną dalej „Operatorem”
a
spółką pod firmą
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
Reprezentowaną przez:
……………………………………………….
zgodnie z wydrukiem z …………. stanowiącym Załącznik nr 1 do Porozumienia
zwanym dalej „Abonentem”
a
spółka pod firmą
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
Reprezentowaną przez:
………………………..
zgodnie z wydrukiem z ……………….. stanowiącym Załącznik nr 2 do Porozumienia
zwanym dalej „Przejmującym”
następującej treści:

§1
1. Abonent przenosi na Przejmującego wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie
usług telekomunikacyjnych nr ………………. zawartej dnia …………… roku w Warszawie w zakresie
dotyczącym numerów:
(dalej „USUT”).

1. Operator wyraża zgodę na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków wynikających z USUT na
Przejmującego.
§2
1. Abonent oświadcza, że na dzień podpisania Porozumienia uregulował wszelkie należności
przysługujące Operatorowi zgodnie z USUT.
2. Abonent oświadcza, że do czasu wejścia w życie Porozumienia będzie regulować wszelkie należności
przysługujące Operatorowi zgodnie z USUT.
3. Abonent oświadcza, że nie zgłasza żadnych roszczeń względem Operatora wynikających z USUT.
§3
1. Przejmujący oświadcza, że zapoznał się z treścią USUT, jak również otrzymał od Operatora Regulamin
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Peoplefone Polska S.A. dla Abonentów, Regulamin Oferty
Promocyjnej oraz Cennik Usług Telekomunikacyjnych Peoplefone Polska S.A.
2. Operator oświadcza, że od dnia wejścia w życie Porozumienia będzie świadczył usługi
telekomunikacyjne na rzecz Przejmującego zgodnie z USUT.
§4
1. Porozumienie wchodzi w życie począwszy od pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego następującego
po Okresie Rozliczeniowym, w którym zostało podpisane niniejsze Porozumienie, pod warunkiem:
a) prawidłowego wykonania przez Abonenta obowiązków wynikających z USUT, a opisanych m.in.
w § 2 ust. 1 i 2 Porozumienia,
b) spełnienia przez Przejmującego wszelkich warunków wymaganych do zawarcia umowy
o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Operatorem, w szczególności przedłożenia niezbędnych
dokumentów i posiadania pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej .
2. W przypadku braku ziszczenia się warunku opisanego w ust. 1 powyżej, niniejsze Porozumienie nie
wejdzie w życie, a Operator będzie nadal świadczył na rzecz Abonenta usługi telekomunikacyjne na
podstawie USUT przez czas w niej określony.
§5
1. Wszelkie zmiany Porozumienia będą dokonywane pod rygorem nieważności w drodze pisemnych
aneksów.
2. Załączniki do Porozumienia stanowią jego integralną część.
3. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
____________________
Operator

____________________
Abonent

____________________
Przejmujący

