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SZERZÕDÉS-KIEGÉSZÍTÉS
Jogszabály által elõírt és a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó értesítések - általánostól eltérõ feltétel
Elõfizetés hívószáma:
Díjcsomaghoz beállított kapcsolattartói hívószám:
Dátum:

123456789
SPARAM1
XXXX-XX-XX/XX:XX:XX

Kapcsolattartói adatok
Elõfizetõ tudomásul veszi és elfogadja, hogy az IoT megoldásokhoz kínált díjcsomagok esetében - tekintettel arra, hogy az eszköz és a
díjcsomag használója annak rendeltetése okán nem feltétlenül azonos az elõfizetõvel, ill. a díjcsomagokban az SMS- és MMS küldés és
fogadás szolgáltatások az elõfizetõ részére nem érhetõek el teljes körûen, a jogszabály által elõírt, valamint a Szolgáltatás teljesítésével
kapcsolatos értesítések - pl., esetleges díjtartozás fennállása esetén fizetési felszólítás, adatforgalmi értesítõ, értesítés az általános
szerzõdési feltételek változásáról, stb. - kizárólag az Elõfizetõ által megadott, jelen Szerzõdéskiegészítés szerinti kapcsolattartói hívószámra
kerülnek megküldésre.
A kapcsolattartásra alkalmas telefonszám adatokkal kapcsolatban felhívjuk a Tisztelt Elõfizetõ figyelmét, hogy amennyiben harmadik
szermély adatait adja meg, az Elõfizetõ tartozik felelõsséggel azért, hogy az adatok megadását megelõzõen az érintett személy ehhez az
elõzetes tájékozott és önkéntes hozzájárulását megadta.
Szolgáltató kizárja a felelõsségét arra az esetre, ha fenti hozzájárulás a harmadik személy részérõl nem történt meg, továbbá ha valamely
értesítés elmaradásának oka, hogy az elõfizetõ a bevont szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyedi elõfizetõi szerzõdésben jelen szerzõdés
kiegészítésben foglalttól eltérõ kapcsolattartói adatokat adott meg és azok aktualizálása tekintetében nemintézkedett, vagy ha nem
megfelelõ kapcsolattartói adatokat adott meg a szerzõdéskötés során.
Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõnk figyelmét továbbá, hogy amennyiben Telekom számlát igényel, úgy a jelen szerzõdéskiegészítésben foglaltak
a Telekom számla szerzõdésben foglaltakkal együtt értelmezendõek, így amennyiben az IoT megoldáshoz kínált díjcsomaggal rendelkezõ
elõfizetés Telekom számlába kerül bevonásra, minden a díjtartozással összefüggésben kiküldésre kerülõ értesítés a Telekom számla
szerzõdésben megadott kapcsolattartói hívószámra kerül megküldésre.
A jelen Szerzõdés kiegészítés aláírásával Elõfizetõ nyilatkozik, hogy az általa megadott kapcsolattartói hívószám felett felügyelettel
rendelkezik, továbbá vállalja, hogy annak megváltozásáról Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatja.
A kapcsolattartói hívószám megváltoztatására a telefonos ügyfélszolgálaton (1414), valamint a Telekom üzletekben van lehetõsége.
Az Elõfizetõ kijelenti, hogy a jelen szerzõdés-kiegészítésben foglaltakat megértette és maradéktalanul elfogadja.

Kelt: Budapest, 2020. November 18.

$$SIGNATURE$$1
..............................................................................................................................
Rékasi Tibor
Méry Katalin
Magyar Telekom Nyrt. szolgáltató
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Ügyfél/Számlafizetõ aláírása
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