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Katowice, 01 grudnia 2022 r. 

Szanowni Państwo, 

działając w imieniu spółki pod firmą P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, dalej: „Spółka”, 
niniejszym informuję, że w dniu 30 listopada 2022 roku, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy  
w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpiło połączenie spółki pod firmą 3S S.A.  
ze Spółką jako spółką przejmującą. 

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki 3S S.A. 
na Spółkę, w związku z czym Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki 3S S.A.  

Informacja dla Klientów dawnej 3S S.A. 

Od 01 grudnia 2022 r. dostawcą usług komunikacyjnych i administratorem Państwa danych osobowych w ramach umów  
o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z 3S S.A. jest: 

P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 

Zmiana nastąpiła automatycznie w wyniku przejęcia 3S S.A. przez P4 sp. z o.o. i nie wymaga żadnych działań z Państwa strony. 

Zgodnie z art. 60a ust. 4 i 5 Ustawy – Prawo telekomunikacyjne, zmiana nazwy dostawcy usług nie jest zmianą umowy. Oznacza 
to, że nie będziecie Państwo mogli wypowiedzieć umowy bez zwrotu części ulgi udzielonej przy jej zawieraniu.  

W pozostałym zakresie warunki świadczenia usług czy zasad obsługi klienta pozostaną bez zmian.  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna na stronie: www.play.pl/oi/k. 

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu z Waszym Opiekunem Handlowym.  

Informacja dla Partnerów i Kontrahentów dawnej 3S S.A. 

Uprzejmie proszę o wprowadzenie stosownych zmian w Państwa systemach księgowych, tak aby każda faktura wystawiona przez 
Państwa z tytułu umowy zawartej ze spółką 3S S.A. od dnia 01 grudnia 2022 roku zawierała prawidłowe dane Spółki wskazane 
poniżej. Wszelką korespondencję, w tym faktury, należy kierować na następujący adres:  

P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, NIP  951-212-00-77 

Jeżeli przesyłają Państwo faktury w formie elektronicznej, prosimy kierować je na adres: efaktura@play.pl  

Uprzejmie przypominam, że przesłanie faktury elektronicznej w formacie PDF jest najszybszym i najskuteczniejszym sposobem jej 
dostarczenia, jednocześnie, jako P4 sp. z o.o. wyrażamy zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.  

Zmianie ulegają również rachunki bankowe. Proszę o dokonywanie wpłat wyłącznie na aktualne rachunki , wskazane w wysłanej do 
Państwa indywidualnie korespondencji. Pozostałe warunki łączącej nas z Państwem Umowy nie ulegną zmianie.  

 
Z poważaniem 
 
 
Michał Ptasiński 
Kierownik Działu Marketingu B2B 
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