
Mint a Magyar Telekom Nyrt (továbbiakban Számlakibocsátó) előfizetője kijelentem, hogy a jövőben az elektronikus számla 
szolgáltatás igénybevételével, a regisztrációban megadott folyószámlákra vonatkozóan a Telemátrix rendszer webes felületén 
kívánok hiteles elektronikus számlát kapni.

Tudomásul veszem, hogy a jelen hozzájáruló nyilatkozatom alapján az általam megadott folyószámlákra vonatkozóan a Számla-
kibocsátó a Telemátrix rendszerbe történő belépés visszaigazolását követően kizárólag elektronikus úton fogja eljuttatni hoz-
zám, készpénz átutalási megbízást (sárga postai csekk) a Számlakibocsátó nem küld.

Tudomásul veszem, hogy a hiteles elektronikus számla elérhetőségéről a Számlakibocsátó e-mailen minden hónapban értesí-
tést küld. Elfogadom, hogy az értesítést követően az elektronikus számla megtekintése és kiegyenlítése az előfizető felelőssége. 
Tudomásul veszem továbbá, hogy az előfizető felelőssége annak jelzése a Számlakibocsátó felé, hogy a számla megküldéséről 
az ÁSZF-ben szereplő számlázási határidő elteltéig nem kap értesítést.

Nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy a Számlakibocsátó a hírközlési jogszabályokban előírt tájékoztatási kötelezettségé-
nek az elektronikus számláihoz csatolt tájékoztatóban tegyen eleget, illetve személyes adatkezelési nyilatkozatomnak megfele-
lően a számláihoz további információkat juttasson el számomra.

Számláimat a jelen nyilatkozatom Telemátrix alkalmazás webes felületén történő visszavonását követően banki átutalással, 
illetve a korábban megadott csoportos beszedési megbízás esetén csoportos beszedési megbízással tudom kiegyenlíteni.

Kijelentem továbbá, hogy az adataimban bekövetkezett változásokról a Számlakibocsátót a változás bekövetkeztétől számított 
legfeljebb 8 napon belül tájékoztatom.

Haladéktalanul tájékoztatom  továbbá a Számlakibocsátót az ellenem indult felszámolási-, végzési-, illetve csődeljárásról.

Tudomásul veszem, hogy a Számlakibocsátó az adatok megváltoztatására vonatkozó bejelentésem elmulasztásából eredő 
károkért felelősséget nem vállal, ezzel kapcsolatban felmerülő kárának megtérítését követelheti tőlem.

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom visszavonása a Számlakibocsátó részéről történő visszaigazolásától hatályos, 
egyúttal tudomásul veszem, hogy a Számlakibocsátó a visszaigazolással egyidejűleg jogosult meghatározni azt a számlázási 
időszakot, melytől kezdődően elektronikus számla helyett ismét papír alapú számlát tud részemre küldeni.
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