
 

 

 

 

 
 

 

Xác nhận điều chỉnh thỏa thuận thuê JUMP! ON DEMAND! 

 

 Trang 1 của 1 

 

Bên cho thuê: Bên thuê: Ngày: [phần cố ý để trống] 

T-Mobile Leasing LLC [Tên] Số tài khoản # : [phần cố ý để trống] 

12920 SE 38
th
 St [Địa chỉ] Loại giao dịch: [phần cố ý để trống] 

Bellevue, WA 98006 [Địa chỉ] MÃ SỐ KẾ HOẠCH:  [phần cố ý để trống] 

1-800-937-8997 [Số điện thoại]   

Bản khai này được cung cấp nhằm xác nhận các điều chỉnh trong Hợp đồng thuê JUMP! ON DEMAND với công ty cho thuê T-Mobile LLC. 
Tất cả các điều khoản khác của hợp đồng thuê JUMP! ON DEMAND vẫn tiếp tục áp dụng. 

 

 

 

Liệt kê danh mục các thiết bị được loại bỏ theo điều khoản chỉnh sửa 

Mô tả thiết bị Mã số IMEI/Sê-ri Phí thuê JUMP! ON DEMAND 
hàng tháng (bao gồm  
tiền thuế ước tính) 

Lý do và ngày loại bỏ 

[mô tả] [số lượng] [số tiền] [ngày] 

[mô tả lý do] 

 Tổng cộng [số tiền]  

Bảng kê chi tiết các thiết bị vẫn còn trong kế hoạch thuê được đề cập ở trên 

Mô tả thiết bị Mã số IMEI/Sê-ri Phí thuê JUMP! ON DEMAND hàng tháng  
(bao gồm tiền thuế ước tính) 

[mô tả] [số lượng] [số tiền] 

  Tổng cộng [số tiền] 
    

Khoản tiền thuê hàng tháng mới là [số tiền] đến hạn vào ngày [ngày] tiếp theo là [số lượng] lần thanh toán phải đóng vào 
ngày [ngày] mỗi tháng, và lần thanh toán cuối cùng là [số tiền] đến hạn vào ngày [ngày]. Tổng tiền thuê hàng tháng còn lại là 
[số tiền]. 

Xin lưu ý rằng tất cả các khoản tiền kể trên bao gồm con số ước tính của bất kỳ khoản thuế nào được áp dụng. 

Thời hạn cho thuê là 18 tháng đối với Thiết bị. Ngày kết thúc cho thuê dự định ước tính là ngày [ngày]. 

 


