
Căn cứ Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông số ................ đã ký ngày ......................... có mã Khách hàng : ……............, hai bên thoả thuận

thay đổi và bổ sung các nội dung ghi trong bảng kê của Phụ lục này vào Hợp đồng. Bên B cam kết thực hiện các công việc được ghi trong các bảng kê

dưới đây theo yêu cầu của Bên A, cụ thể:

PHIẾU YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG, TRUYỀN HÌNH

(Ban hành theo Hợp đồng số: ..... ngày ...... tháng ..... năm ….... )

1. Ngày hòa mạng dịch vụ các dịch vụ mới (hoặc chuyển dịch) được qui định trong Phụ lục này hoặc trong Biên bản nghiệm thu và bàn giao. Biên bản

nghiệm thu và bàn giao là Phụ lục của Hợp đồng .

2. Bên A cam kết thanh toán đầy đủ cước như được quy định trong Hợp đồng số ………........ ký ngày ........................... cho đến ngày chấm dứt Hợp

đồng đối với các dịch vụ có yêu cầu chấm dứt.

3. Phụ lục này được lập thành .... bản, bên A giữ .... bản, bên B giữ .... bản.

STT Địa chỉ hiện tại Số điện thoại Địa chỉ mới Số điện thoại Mã dịch vụ cộng thêm

Chuyển dịch/Bổ sung/Chấm dứt/Khôi phục/Tạm ngưng/Thay đổi thông tin....

Đại diện Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)

. . . . . , ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .
Đại diện bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số hợp đồng: …………………….. Mã khách hàng: ……………..….....

Hình thức thanh toán mới của bên A: Qua ngân hàng; Tại giao dịch Viễn thông Tại địa chỉ thông báo cước

Hình thức nhận thông báo cước mới: Qua cổng thông tin điện tử; Qua thư điện tử (email) - Địa chỉ email; 

Qua tin nhắn (số điện thoại); Bản in

Hình thức nhận bản kê chi tiết mới: Qua cổng thông tin điện tử Qua thư điện tử (email) - Địa chỉ email

Qua tin nhắn (số điện thoại); Bản in


