CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG VIETNAMOBILE
Tầng 6, Tòa nhà King Building, số 7 Chùa Bộc,
Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
www.vietnamobile.com.vn

BIÊN BẢN CHUYỂN QUYỀN
SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT
Căn cứ hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán:
…………………….………….) số: …………………….…. ngày ……… tháng ……… năm …………;
Căn cứ vào nhu cầu của bên A và khả năng đáp ứng của bên B:
…………………….…. ngày ……… tháng ……… năm …………, hai bên thỏa thuận như sau:
ĐIỀU 1: Bên A yêu cầu bên B thanh lý hợp đồng số: ............ ngày ........ tháng ........ năm ..............
và chuyển quyền sử dụng dịch vụ điện thoại di động trả sau cho bên thứ ba theo các thông
tin như sau:
Thông tin thuê bao
Họ tên cá nhân,tổ chức,doanh nghiệp
Trụ sở giao dịch
Số QĐTL/GCDDKKD&ĐKT/GCNĐKDN
Người đại diện /Giám hộ
Giấy giới thiệu/ ủy quyền
Số CMTND/HC/CCCD
Ngày cấp
Nơi cấp/Đơn vị cấp
Ngày tháng năm sinh
Giới tính
Nơi đăng ký HKTT
Quốc tịch
Số thuê bao
Tên người sử dụng

Bên A

Bên thứ ba

Thời điểm chuyển quyền sử dụng từ ngày ......... tháng ............ năm ...............
ĐIỀU 2: Bên A có nghĩa vụ thanh toán các chi phí cho việc chuyển quyền sử dụng và thanh toán
hết cước tính đến thời điểm chính thức chuyển quyền sử dụng.
ĐIỀU 3: Bên B có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi cho bên A thực hiện việc chuyển quyền sử
dụng, thực hiện ký kết hợp đồng mới với bên thứ ba.
ĐIỀU 4: Hợp đồng giữa bên B và bên thứ ba chỉ có hiệu lực khi bên A đã thanh toán hết cước
và các chi phí quy định tại điều 2 và các quy định khác (nếu có).
ĐIỀU 5: Mọi quyền lợi Bên A đang được hưởng như các gói cước khuyến mại (nếu có) sẽ không
được chuyển sang cho Bên thứ ba.
ĐẠI DIỆN BÊN THỨ BA
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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GHI CHÚ:
• Bên B và bên thứ ba phải ký hợp đồng mới.
• Bên A và bên B phải làm biên bản chấm dứt hợp đồng.
• Bên ……. có trách nhiệm thanh toán số cước còn lại phát sinh tới thời điểm tạm ngưng, mà bên B chưa thu.
• Biên bản này được làm thành 03 (ba) bản và có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản./.
Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vietnamobile (Thank you for using Vietnamobile services)

