Felfüggesztési kérelem
Alulírott														 mint
a						
gazdasági társaság / egyéb szervezet képviselője, ezúton kérem/kérjük a Magyar Telekom Nyrt.-vel, mint Szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató) fennálló,
napján
online adatkommunikációra képes pénztárgép üzemeltetéséhez kötött Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés alapján
igénybe vett speciális informatikai szolgáltatás (ide értve az annak részét képező, pénztárgép online adatkommunikáció megvalósítását lehetővé tevő szolgáltatást is) (a továbbiakban: Szolgáltatás) felfüggesztését az alábbiakban megjelölt időponttól.
Alulírott														 mint
a						
egyéni vállalkozó/őstermelő/
, ezúton kérem a
Magyar Telekom Nyrt.-vel, mint Szolgáltatóval (a továbbiakban: Szolgáltató) fennálló,
napján online
adatkommunikációra képes pénztárgép üzemeltetéséhez kötött Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés alapján
igénybe vett speciális informatikai szolgáltatás (ide értve az annak részét képező, pénztárgép online adatkommunikáció megvalósítását lehetővé tevő szolgáltatást is) (a továbbiakban: Szolgáltatás) felfüggesztését az alábbiakban megjelölt időponttól.
Üzemeltető/Megrendelő adatai:
Neve:
Székhely cím:
Adószáma:

Ügyintéző neve:
Levelezési cím:
Ügyintéző telefonszáma:

SIM kártya adatai:
SIM kártya ICCID azonosító:
Visszaaktiválás dátuma (év/hó/nap):

Indok:

Tudomásul veszem/vesszük, hogy jelen kérelem kitöltését megelőzően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére a PTGTAXUZ nyomtatványon be kell jelentenem a felfüggesztés tényét és tudomásul veszem/vesszük, hogy ezen nyomtatvány érkeztetett másolati példányát a jelen felfüggesztési kérelem mellé csatolni szükséges. Tudomásul veszem/vesszük továbbá, hogy:
¦ Legfeljebb 6 hónapra lehet a Szolgáltatónál a Szolgáltatást felfüggesztetni.
¦ A Szolgáltatása felfüggesztéséről a Szolgáltató a NAV-ot tájékoztatja.
¦ A Szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztése esetén jogosult a Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződésben meghatározott felfüggesztési díjat kiszámlázni.
¦ A felfüggesztés megszüntetése és a Szolgáltatás újbóli biztosítása a Szolgáltatónál a 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7. vagy a
1519 Budapest, Pf. 434 címre küldött írásbeli kérelemmel kérhető. A Szolgáltató a Szolgáltatás havi díjának számlázására a
felfüggesztés megszüntetésének időpontjától ismételten jogosult.
¦ Amennyiben a Megrendelő 6 hónapon belül nem kezdeményezi a felfüggesztés megszüntetését, 6 hónap elteltével a Szolgáltató
automatikusan megszünteti a felfüggesztést, és ennek időpontjától ismételten jogosult a Szolgáltatás havi díjának számlázására.
¦ A Szolgáltatás visszaaktiválása a Szolgáltató részéről díjmentesen történik.
Dátum: 20

év

hó

nap
aláírás/cégszerű aláírás

Tanúk:
Név:
Lakcím:
Szig.sz.:
Aláírás:

Név:
Lakcím:
Szig.sz.:
Aláírás:

