SPECIÁLIS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS VISSZAAKTIVÁLÁSI NYILATKOZAT –
SIM KÁRTYA VISSZAAKTIVÁLÁSI KÉRELEM
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Üzemeltető/Megrendelő adatai:
Ügyintéző neve:
Levelezési cím/E-mail cím
Ügyintéző telefonszáma:

Neve: Székhely
cím: Adószáma:

SIM kártya adatai:
Indok:

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

Tudomásul veszem/vesszük, hogy jelen kérelem kitöltését megelőzően a NAV részére a PTGTAXUZ nyomtatványon be kell jelentenem/jelentenünk a
visszaaktiválás tényét. A Visszaaktiválási kérelmet a Szolgáltató felé a kért visszaaktiválási dátum előtti 15. napot követően, de legkésőbb a kért
visszaaktiválási dátum előtti 10. napig lehet írásban benyújtani a 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7. vagy a 1276 Budapest Pf. 1400 postacímre, vagy
elektronikus formában, szkennelve, csatolmányként a TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu e-mail címre, ellenkező esetben a Szolgáltató a Szolgáltatás
visszaaktiválását nem tudja a kért dátumra teljesíteni. Az Üzemeltető a visszaaktiválást kérheti a 06-1-462-1111-es telefonszámon is, ahol a megfelelő
azonosítást követően a szerződés azonnal visszakapcsolásra kerül.
A Szolgáltatás visszaaktiválása a Szolgáltató részéről díjmentesen történik.

Dátum: 20
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aláírás/cégszerű aláírás
T-SYSTEMS MAGYARORSZÁG ZRT.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán,
1178-NY1191 v3.0Cg. 01-10-044852 szám alatt

