TELEKOM OTTHONI INTERNET SZOLGÁLTATÁSHOZ TARTOZÓ E-MAIL CÍM ÁTÍRÁSA EGYÉNI ELŐFIZETŐ
RÉSZÉRE
MAGYAR TELEKOM NYRT.
Adószám: 10773381-2-44
Székhely: 1013 Budapest Krisztina krt. 55.
Postacím: 1519 Budapest Pf.434.
Telefonos lakossági/üzleti ügyfélszolgálat és hibabejelentő telefonszáma: 1414 (hívható a hét minden napján, 0-24 óráig/ munkanapokon
6-22 óráig, a hibabejelentő a hét minden napján 0-24 óráig)
Telefonszámunk a Telekom vezetékes és mobil hálózatából díjmentesen hívható
Internetes honlap címe: www.telekom.hu
Online kapcsolat: www.telekom.hu/irjonnekunk
Átadó Előfizetői adatok:
MT ügyfél-azonosító:
Előfizető neve /Cégszerű elnevezés :
Kapcsolattartó neve:
E-mail cím:

Elérhetősége: 06-

/

Üzleti/intézményi előfizetőre vonatkozó további adatok:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Átvállaló Előfizetői adatok:
MT ügyfél-azonosító:
Előfizető neve:
Értesítési cím, telefonszám:
E-mail cím*:

Mobil hívószám: 06-

/

* A kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségeket abból a célból bocsátottam a Szolgáltató rendelkezésére, hogy ezeken az
elérhetőségeken, jelen igényemmel kapcsolatos kérdésekben értesítsen, és az értesítés e módját elfogadom.
Átírni kívánt e-mail cím(ek):
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I. Az Átírás
1. Átírás, típusa
□ Egyéni előfizetők között
□ Üzleti előfizetőről egyéni előfizetőre
2. Az átírás feltételei:
▪ Amennyiben az átírni kívánt e-mail cím az internet szolgáltatáshoz tartozó egyetlen, elsődleges e-mail cím, akkor annak átírására nincs
lehetőség. Ebben az esetben az átírásra csak a szolgáltatás megszüntetése esetén van lehetőség.
▪ Az átírás során az átírni kívánt e-mail cím(ek) postafiók tartalma törlésre kerül, azok mentéséről az átadó ügyfélnek kell gondoskodnia
az igény teljesítését megelőzően. A törölt postafiók tartalom visszaállítására nincs lehetőség.
▪ Az átírást követően az e-mail postafiókhoz tartozó bejelentkezési jelszó megváltozik, erről az átvállaló ügyfél a megadott kapcsolattartó
telefonszámon SMS-ben, vagy e-mailben kap értesítést, illetve kapcsolattartó adatok hiányában postai levélben.
II. Záró rendelkezések
Az Átadó és Átvállaló kijelenti, hogy az e-mail cím(ek) átírásra vonatkozó valamennyi feltételt jelen szerződésmódosítás aláírásával
egyidejűleg megismerte, azt elfogadja.
Kelt,
.........................................................................................
Átvállaló Előfizető / üzleti előfizető esetén cégszerű aláírás

...................................................................................
Átadó Előfizető / üzleti előfizető esetén cégszerű aláírás

..................................................................................
Magyar Telekom Nyrt. szolgáltató
1178-NY1087 v2.0

