SZÁMHORDOZÁSI IGÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ MEGHATALMAZÁS ÉS SZERZŐDÉS FELMONDÁS
Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Telephely: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.
Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán,
Cg. 01-10-041928 szám alatt
Kapcsolódó adatszám
Hívószám

Kapcsolódó faxszám

Átadó szolgáltató

Természetes személy Meghatalmazó adatai:
Előfizető neve:
Igazolvány típusa:
Igazolvány száma:
Születési helye:
Születési dátum:

év

hó

nap

Anyja neve:
Lakóhely vagy tartózkodási hely:
Nem természetes személy Meghatalmazó adatai:
Cég, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma:
Adószám:
Képviselő neve:
Képviselő igazolvány száma:
Tekintettel arra a tényre, hogy számhordozási jogosultságommal élve a Magyar Telekom Nyrt-vel mobil rádiótelefon szolgáltatás
igénybevételére Előfizetői szerződést kívánok kötni, kérem az átadó Szolgáltatót hogy a számhordozási eljárás lebonyolításához
szükséges adataimat közvetlenül a Meghatalmazott felé igazolja.
Ezúttal meghatalmazom a Magyar Telekom Nyrt-t, hogy a számhordozási eljárásban az Átadó szolgáltatóval az előfizetői szerződés
megszűnéséhez, valamint a számhordozási eljárás lebonyolításához szükséges valamennyi, jogszabály által meghatározott adatot
megismerje és kezelje. Amennyiben az Átadó szolgáltató és a Magyar Telekom Nyrt közötti megállapodás ezt lehetővé teszi, abban
az esetben jelen meghatalmazás kiterjed arra, hogy a Magyar Telekom Nyrt., az átadó szolgáltatónál maradt esetlegesen fennálló
előfizetői jogviszonyommal kapcsolatos tartozások tényét, azok összegét, a hozzájuk kapcsolódó számlázási adatokat is
megismerje, kezelje és egyeztesse a mobil távközlési szolgáltatók és az érintett hatóságok előtt a számhordozás lebonyolítása
ügyében, valamint a képviseletre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint és azok keretei között engem teljes jogkörrel
képviseljen.
Jelen aláírásommal a fent megjelölt hordozni kívánt számra/számokra vonatkozó, Átadó szolgáltatónál hatályban lévő előfizetői
szerződésemet, a Meghatalmazottal egyeztetett, számátadási időablak végével azonos időpontra felmondom abban az esetben, ha
a számhordozási kérelem sikeresen megvalósul. Az Átadó szolgáltató választott időablak időpontjáról történő értesítésével a Magyar
Telekom Nyrt-t bízom meg.
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………………………………………………….
Magyar Telekom Nyrt (Meghatalmazott)
A fenti meghatalmazást elfogadom

………………………………………………….
Meghatalmazó (Nyilatkozattevő)

Tanuk: …………………………………………...
aláírás
Név:

…………………………………………………
aláírás
Név:

Lakcím:
Szem. ig:

Lakcím:
Szem. ig:
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