NYILATKOZAT SZÁMHORDOZÁSI IGÉNYRŐL
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
Kapcsolódó faxszám
Hívószám

Számhordozási időablak

Természetes személy Ügyfél adatai:
Ügyfél neve:
Igazolvány típusa:
Igazolvány száma:
Születési helye:
Születési dátum:

év

hó

nap

Anyja neve:
Lakóhely vagy tartózkodási hely:
Nem természetes személy Ügyfél adatai:
Cég, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma:
Adószám:
Képviselő neve:
Képviselő igazolvány száma:
Jelen aláírásommal nyilatkozom arról, hogy a hordozni kívánt hívószám(ok) tekintetében jelenlegi szolgáltatómnál számhordozást
kizáró feltétel (az átadó szolgáltatóval szembeni több mint 30 napja lejárt számlatartozás) nem áll fenn, a hordozni kívánt
hívószámmal/hívószámokkal rendelkezni jogosult vagyok.
Tudomásul veszem, hogy az Előfizetői (SIM) kártya aktiválása a számhordozási folyamat időablakában fog megtörténni, melynek
következményeként a szolgáltatás ideiglenesen szünetelhet.
Tudomásul veszem, hogy:
 a számátadási időablak alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet;
 a hangposta üzenetek nem vihetők át;
 az előre fizetett csomag esetén a fel nem használt összeg számátadáskor elvész;
 az átadó szolgáltató által kedvezménnyel értékesített, hálózati zárral ellátott készülék kizárólag akkor használható a Magyar
Telekom Nyrt. hálózatában, ha a kedvezmény nélküli ellenértékét az előfizető kiegyenlítette és ezt követően az átadó
szolgáltató a hálózati zárat feloldotta,
 az átadó szolgáltatóval szemben a számhordozási igény bejelentésének időpontjában a fennálló számlatartozásom, illetve a
határozott időtartamhoz (hűségnyilatkozat) kötődően igénybe vett kedvezmény lejárt számlatartozássá válik, melyet köteles
vagyok az átadó szolgáltatónál 8 munkanapon belül kiegyenlíteni
A Magyar Telekom Nyrt. a hívószám hordozásának az átadó szolgáltató általi engedélyezéséről/elutasításáról, a fenti hívószám(ok)ra
SMS és automatikus hanghívás értesítést küld. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a számhordozási igényem az átadó szolgáltató
által elutasításra kerül, akkor a a Magyar Telekom Nyrt. egy újabb számhordozási időablakban kisérli meg a hívószám átvételét.
Amennyiben a jelen nyilatkozat megtételével egyidejűleg elfogadom a Magyar Telekom Nyrt. kedvezményes készülékajánlatát, úgy
fenti hívószám(ok)ra kötött előfizetői szerződés(ek) „Megállapodás kötbér kikötéséről” című részében meghatározott mértékű kötbér
megfizetésére akkor is köteles vagyok, amennyiben a számhordozás meghiúsul, illetőleg az Előfizetői Szerződés nekem felróható
okból nem lép hatályba. A kötbérfizetési kötelezettség beállta esetén a jelen nyilatkozatom tartozáselismerő nyilatkozatnak minősül,
ami az esetleges behajtási eljárás során felhasználható.
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Ügyfél aláírása

234-NY069 v4.0

