SPECIÁLIS INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS VISSZAAKTIVÁLÁSI NYILATKOZAT –
SIM KÁRTYA VISSZAAKTIVÁLÁSI KÉRELEM
Alulírott

mint a
gazdas ági társas ág / egyéb szervez et képvis elője, ezúton kérem/ kérjük a Magyar
Telekom Nyrt.-v el, mint Szolgáltatóv al, 1097 Budapes t, Könyv es Kálmán krt 36., a továbbiakb an: Szolgáltató) fennálló, jelenleg szüneteltetett, online, titkosít o t t
adatko m m unikáció ra képes pénz tárg ép üzemeltetés éhez kötött Speciális Inform atikai Szolgáltatási Szerződés alapján igény be vett speciális inform at ik a i
szolgáltatás részét képez ő, az állami adóhatós ág gal (a továbbiakban: állami adóhatós ág, illetve NAV)az adatkap cs olatot biztosító és az adattov áb bít á s t
megv alósító szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) visszaaktiv álás át az alábbia kban megjelölt időponttól.

Alulírott

mint a
egyéni vállalkozó/őstermelő/
, ezúton kérem a Magyar
Telekom Nyrt.-v el, 1097 Budapes t, Könyv es Kálmán krt 36., a továbbiakban: Szolgáltató) fennálló, jelenleg szüneteltetett online adatkommunikációra képe s
pénz tárg ép üzemeltetés éhez kötött Speciális Inform atikai Szolgáltatás i Szerz őd és alapján igény b e vett speciális inform atikai szolgáltatás részét képez ő, az
állami adóhatós ággal (a továbbiak ban: állami adóhatós ág, illetve NAV) az adatkapcs olatot biztosító és az adattov áb bítás t megv alósító szolgáltatás (a
továbbiak ban: Szolgáltatás) visszaaktiv álás át az alábbiak ban megjelölt időponttól.
Ü z e m e lt ető / M egre n de lő ada tai:
Neve:

Ügyintéző neve:

Székhely cím:

Levelez ési cím/E-mail cím:

Adószáma:

Ügyintéző telefonszáma:

S IM k ártya a da tai:
SIM kárty a ICCID azonosító:
Visszaaktiv álás igényelt dátuma (év/hó/nap)*:
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Indok:

Tudom ás ul veszem/v es sz ü k, hogy jelen kérele m kitöltés ét megelőz ő en a NAV részére a PTGT AX UZ nyomtatv ány on be kell jelente nem / jele nten ün k a
visszaaktiv álás tényét. A Visszaaktiv álási kérelm et a Szolgáltató felé a kért visszaaktiv álási dátum előtti 15. napot követő en, de legkés őb b a kért visszaaktiv á l ás i
dátum előtti 10. napig lehet írásban beny újtani a boríté kon az „OCR” mozaiks z ó feltüntetés év el a Magy ar Telekom Távközlési Nyrt. Közpo nti Ügyfélsz olg ál a t ,
posta-cím : 1276 Budap est Pf. 1400., vagy csatolm ány ként az uzleti@tele kom .hu címre, ellenkez ő esetben a Szolgáltató a Szolgáltatás visszaaktiv álás át nem
tudja a kért dátum ra teljesíteni. Az Üzemeltető a visszaaktiv álás t kérheti a 06-1-46 2-1 11 1-es telefons z ám o n is, ahol a megfelelő azonosítás t követően a szerz ő d é s
azonnal visszakap cs olás ra kerül.
A Szolgáltatás visszaaktiv álás a a Szolgáltató részéről díjmentes en történik.

Dátum: 20

év

hó

nap
aláírás/cégsz erű aláírás
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