N YILATKOZA T
a Mobilvásárlás szolgáltatás és Digitális tartalomvásárlás beállításairól
Üzleti/intézményi előfizető cégszerű elnevezése: …………………………………………………………………………………………………………………………
Székhely: .............................................................................................................................................................................................................
Cégjegyzék száma: …………………........................................................................................................................................................................
Adószám: ............................................................................................................................. ............................................................................
Értesítési e-mail cím: ................................................................................................................... ………………………………………………………………………………..
Alulírott, mint a Magyar Telekom Nyrt. mobil rádiótelefon-hálózaton nyújtott szolgáltatásának előfizetője, a Mobilvásárlás
szolgáltatás és Digitális tartalomvásárlás során igénybe vehető szolgáltatásokról az alábbiak szerint nyilatkozom:

BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK
1.

Ajánlott alapbeállítás
Az Autópályadíj és Parkolás termékcsoport havi keretösszegig, a többi
termékcsoport univerzális egyenleg és/vagy extra egyenleg terhére engedélyezett
a folyószámlához tartozó összes hívószámra.

2. Mobilvásárlás és Digitális tartalomvásárlás szolgáltatásszintű beállítási lehetőségei:

Mobilvásárlás szolgáltatás

Teljes engedélyezés (extra
egyenleg* és univerzális
egyenleg)

Csak univerzális
egyenleg

Teljes tiltás

Di gitális tartalomvásárlás
alkalmazásáruházakban
(Google Play és App Store)

Teljes engedélyezés (extra
egyenleg* és univerzális
egyenleg)

Csak univerzális
egyenleg

Teljes tiltás

* extra egyenleg alapbeállításai:
Mobilvásárlás esetében 20.000 HUF/30.000 HUF/50.000 HUF/hó
Digitális tartalomvásárlás esetében 10.000 HUF/hó

1/3

3. Mobilvásárlás szolgáltatás termékcsoportszintű beállítási lehetőségei

Teljes engedélyezés (extra
egyenleg és univerzális
egyenleg)

Csak
univerzális
egyenleg

Teljes tiltás

Mobilvásárlás - Közlekedés
1. Autópálya
2. Parkolás
3. Taxi**
4.Tömegközlekedés**
Mobilvásárlás - Szórakozás
5. Szabadidő
6. Szerencsejáték
7. Étel**-ital
8. Virág-ajándék**
9. Felnőtt tartalom/Társkereső
Mobilvásárlás - Egyéb
10. Üzleti szolgáltatások**
11. Hirdetés/Újság-előfizetés
12. Egyéb
** Az adott termékkategória jelenleg nem érhető el a Mobilvásárlás szolgáltatásban.

4. Hívószámok megadása
a) A fenti beállítást a Magyar Telekom Nyrt.-előfizetésben álló összes mobilszámra kérem.
b) A fenti beállítást a következő hívószámokra/folyószámlaszámokra kérem:
Folyószámlacsoport: ...........................................................................................................................................................................................................................
Folyószámlaszám(ok): ........................................................................................................................................................................................................................
Hívószám(ok): ................................................................................................................................................................. ..........................
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5. „Digitális tartalomvásárlás alkalmazásáruházakban (Google Play és App Store)” szolgáltatásszintű
beállítása: (Operator Billing)
a) A Digitális tartalomvásárlás (Operator Billing) szolgáltatás tiltását kérem a Magyar Telekom Nyrt. előfizetésében álló összes
hívószámra.
b) A Digitális tartalomvásárlás (Operator Billing) szolgáltatás tiltását az alábbi hívószámokra kérem:
Hívószám(ok):
......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
A Nyilatkozatot az alábbi módokon juttathatja el a Magyar Telekom részére:
 Adja át személyes ügyfélmenedzserének,
 Juttassa el levélben a Telekom Központi Ügyfélszolgálathoz (cím: Magyar Telekom Nyrt. 1276 Budapest, Pf. 1400., vagy
 Küldje vissza e-mailben az uzleti @telekom.hu címre
(az aláírt nyomtatvány mellé kérjük, csatolja hiteles Aláírás Címpéldányának és Cégbírósági Bejegyzésének másolatát)
A Magyar Telekom Nyrt. – jelen nyilatkozatnak a Magyar Telekom Nyrt.-hez való beérkezését követő – 5 munkanapon belül a
szolgáltatás beállítását a fentieknek megfelelően módosítja.

Kelt.…………………………………….
………………………………………………………….
előfizető
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