HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ELEKTRONIKUS
SZÁMLA
REGISZTRÁCIÓHOZ
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KEDVES ÜGYFELÜNK!
Kiadványunkkal segítséget szeretnénk nyújtani Önnek, hogy minél egyszerűbben sikerüljön
regisztrációja az elektronikus számlára, mely azon felül, hogy könnyen elérhető és biztonságos
egyben kényelmes és környezetbarát is.
HOGYAN TUDOM A SZÁMLÁIMAT
ELEKTRONIKUSAN FOGADNI?

3. A megjelenő oldalon kattintson a „később hozom létre
a fiókot (tovább az online ügyfélszolgálat)” üzenetre.

BELÉPÉS
1. Kattintson a www.uzletitelekom.hu oldalon a Belépés
linkre!

￼

E-SZÁMLA MEGRENDELÉS

2. A „Belépés online ügyintézéshez” oldalon adja meg felhasználónevét és jelszavát, melyek a mobil keretszerződése 1. oldalán találhatók, majd nyomja meg a „Belépés”
gombot!

1. A baloldali menü listában kattintson a „Számlák” menüpontra és válassza ki a „Számlakezelés” menüpontot,
majd válassza ki a folyószámlát, amelyen az e-számlát
szeretné beállítani.
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2. A „Számlák kezelése” felületen kattintson az e-számla
beállítások fülre.

3. Pipálja ki az e-számla megrendelő nyilatkozat melletti
négyezetet, mellyel az e-számla nyilatkozatot elfogadja.

4. Ezután kattintson a „Megrendelem” gombra. Ezzel Ön
megrendelte/beállította a Telekom e-számla szolgáltatását a kijelölt folyószámlára. Amennyiben Ön most
az e-számla beállítások alatt az Aktív feliratot látja, az
e-számla megrendelése sikeres volt.

5. Ettől kezdve az Ön vállalkozása a folyószámlán szereplő
előfizetésekre elektronikus számlát kap.
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HOGYAN TUDOM A SZÁMLÁIMAT ELEKTRONIKUS ÚTON BEFIZETNI?
Telekom mobil számláját az üzleti online önkiszolgáló felületen, a Telekom alkalmazás segítségével okostelefonon, banki átutalással vagy csoportos beszedési megbízással egyenlítheti ki.
A. ÜZLETI ONLINE ÖNKISZOLGÁLÓ
FELÜLETEN
1. Telekom Gyorsfizetés

B. BANKI ÁTUTALÁSSAL
A számlavezető bankja által kínált lehetőségek egyikével:
bankfiókban, telefonon, internetbankon vagy a bank mobiltelefonos alkalmazásával.
Az átutalás során mindenképpen adja meg:
¦ a kedvezményezett nevét
¦ a kedvezményezett számlaszámát
¦ a közlemény rovatban a befizetni
kívánt számla számát vagy
a folyószámlaszámát

Telekom Gyorsfizetés választása esetén lépjen be
meglévő azonosítójával vagy, kérjük, regisztráljon
egy új fiókra!

2. Bankkártyás fizetés
Bankkártyás fizetés esetén, kérjük, adja meg bankkártya
adatait a befizetés elvégzéséhez!

C. CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁSSAL
A számlavezető bankjának adott megbízással, mellyel felhatalmazza a bankját, hogy a Telekom által kibocsátott mobilszámláján szereplő összeggel a bankszámláját megterhelje.
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