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Előfizető változása (szerződésmódosítás)

 Archív hivatkozás:…….………………….……….hívószámon

Régi előfizető neve: …Régi előfizető neve: …Régi előfizető neve: …Régi előfizető neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Régi előfizető neve: …Régi előfizető neve: …Régi előfizető neve: …Régi előfizető neve: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

Régi előfizető címe:…………………………………………………………………………………………………………….……………………………

Gazdálkodó szerv. esetén képviselő neve:................……………................................................

kijelentem, hogy a használatunkban lévő, az alábbi hívószámú Előfizetői Kártya/Kártyák előfizetői jogáról…………………..hó 1. napjával
lemondok.
hívószám                             szerződésszám                       kedvezmény / kötbér *               bruttó összeg                          vállalt időszak lejárta

* kedvezmény, amennyiben  a módosítással érintett  előfizetői szerződés megkötésének dátuma  2005. május 1-je előtti, kötbér

amennyiben ez a dátum 2005. május 1-je utáni

�  További hívószámok a mellékletben                                                   A folyószámlához tartozó nem deaktív hívószámok száma:………

Új előfizető neve: …Új előfizető neve: …Új előfizető neve: …Új előfizető neve: ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

Új előfizető címe:………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...

Gazdálkodó szerv. esetén képviselő neve:..............................................………………................

Kijelentem, hogy a fenti hívószámú Előfizetői Kártya/Kártyák előfizetői jogát ……………………………………….…….hó első napjától átvállalom.

• Az Előfizető és a Számlafizető tudomásul veszi, hogy a számlák rendezésével kapcsolatban egyetemleges felelősséget vállalnak,
valamint az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. 143. § (2) bekezdése alapján a Szolgáltatónak jogában áll a
szolgáltatásai után felszámított díjakat a keletkezés időpontja utáni egy éven belül kiszámlázni.

• A Magyar Telekom Nyrt.  Üzletszabályzatát és Díjszabását megismertem, azokat elfogadom.
• Tudomásul veszem, hogy a módosítás végrehajtásának feltételei az alábbiak:

- a fenti folyószámla egyenlegének rendezésre, mely jelenleg: ........................... Ft
- cég esetén az alábbi hiányzó okmányok becsatolása:
� cégbírósági végzés (cégbejegyzés iránti kérelem vagy a kérelem benyújtására vonatkozó igazolás)
� aláírási címpéldány
� bankszámlaszám
� adószám
� meghatalmazás

Amennyiben a kérelem benyújtásától számított 10 munkanapon belül a számla befizetése, illetve a hiányzó
okmányok becsatolása nem történik meg, úgy ezen kérelem - minden további tájékoztatás nélkül -
automatikusan érvényét veszti.

Tudomásul veszem, hogy a Kapcsolat program szabályzat 4.3. és 4.4. pontja értelmében az Előfizető/Számlafizető személyében
bekövetkezett változás azt vonja maga után, hogy a Kártyabirtokos automatikusan elveszti a Aranykártyához / Platina kártyához
fűződő jogait, a Szolgáltató pedig az Aranykártya / Platinakártya érvényességét megszünteti és az Aranykártyát / Platinakártyát
deaktiválja.  A deaktiválás időpontjától kezdve a Kártyabirtokos minden joga megszűnik az Aranykártyával / Platina kártyával
kapcsolatosan.  Ebben az esetben a Szolgáltató az új Számlafizető részére akkor bocsát ki Aranykártyát, ha a Kapcsolat Program
szabályzat 3. fejezetében foglalt feltételek teljesülnek.

Felvétel dátuma:Régi folyószámlaszám:

Új folyószámlaszám:

terika
Beírt szöveg
Magyar Könyvvizsgálói Kamara

terika
Beírt szöveg
1063 Budapest, Szinyei Merse u 8.

terika
Beírt szöveg
Tácsi Hajnalka

terika
Beírt szöveg
                                                                                                                                       

terika
Beírt szöveg

terika
Beírt szöveg
                           



                                                                      Bizonylat neve és jele:

Előfizetői adatok megváltoztatásaElőfizetői adatok megváltoztatásaElőfizetői adatok megváltoztatásaElőfizetői adatok megváltoztatása

209-NY11209-NY11209-NY11209-NY11

Bizonylatot indító  egység:

Lakossági Ügyfélszolgálat –Folyamatmenedzsment csoport

Bizonylat indításának célja, kitöltési utasítás

A Magyar Telekom Nyrt üzleteiben és Partner Ügyfélszolgálatain ügyfélszolgálati tevékenység során
végrehajtott előfizetői adatok megváltoztatására használatos nyomtatvány.  Kitöltési szabályait a
TMH/MUT/CUS/019  „Havidíjas előfizetések ügyfélszolgálati folyamatai ügyfélkapcsolati képviselők
számára”  c. utasítás szabályozza.

Bizonylat példányszáma és elosztási szabálya:

Kézi folyamatban: kizárólag rendszer leállás esetén használható, a kitöltést a szerződés ellenőrzési
csoporthoz kell küldeni, ahonnan az ellenőrzést követően az archiválásra kerül
Gépi folyamatban: a munkafolyamat során automatikusan kinyomtatott bizonylatot a
Szerződésellenőrzés és Admin. Támogatás csoportnak kell küldeni, ahonnan az ellenőrzést követően
az archiválásra kerül

Bizonylat aláírására jogosult egység/vezető:

A bizonylat kézi és gépi folyamatban használatos példányát  az ügyfélkapcsolati képviselő írja alá.

Bizonylat rendelési, nyilvántartási és elszámolási  szabálya:

Nincs erre vonatkozóan előírás

Bizonylat végső felhasználója:

T-Pont üzletek, T-Mobile Partner ügyfélszolgálatok

Megőrzés ideje:

A megőrzési időt a bizonylatot indító egység munkautasítása írja elő

Jóváhagyói folyamatban résztvevő személyek:
Elrendelő: jelen utasítás szakmai felelőse
Jóváhagyó 1: Folyamatmenedzsment csoport területi utasításának szakmai felelőse
Jóváhagyó 2: Jogi osztály
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Alulírott – új Előfizető/Számlafizető – tudomásul veszem, hogy abban az esetben, ha a régi Előfizető/ Számlafizető a Szolgáltató* *
rendszeréhez kedvezmény felhasználásával csatlakozott, az alábbi feltételek érvényesülnek.  A kedvezményhez kapcsolódó határidő
a fenti táblázatban az adott hívószámok mellett feltüntetett napon jár le. Eddig az időpontig saját oldalamon felmerülő okból a
szolgáltatás felfüggesztésére nem kerülhet sor.  Az Előfizető/ Számlafizető oldalán felmerülő oknak számít a szolgáltató részéről
számlatartozás miatt történő felfüggesztés is. Amennyiben az akciós előfizetéshez részletfizetési kedvezmény is társul, abban az
esetben az esedékes részletek megfizetését a megállapodásban foglaltak szerint vállalom, továbbá tudomásul veszem, hogy a
részletfizetésről szóló vásárlási számlát a szolgáltatónak nem áll módjában módosítani.

Amennyiben a fenti feltételt nem teljesítem:
a., 2005. május 1-je előtt kötött előfizetői szerződések esetében:
 úgy az általam igénybevett, a listaárhoz viszonyított feltételes kedvezményt elveszítem, s annak teljes összegét a szolgáltató javára
azonnal befizetem. Ezen kötelezettség teljesítéséért az Előfizető és a Számlafizető egyetemlegesen kötelezett.
b., 2005. május 1-je után kötött előfizetői szerződések esetében:
úgy az részemről szerződésszegést jelent,  és a fentiekben meghatározott  összegű kötbért kell megfizetnem a Szolgáltató
részére . A kötbér megfizetéséért az Előfizető és a Számlafizető egyetemlegesen kötelezett.
A fentiekben meghatározott fizetési kötelezettség(ek) beállta esetén a jelen megállapodás tartozáselismerő nyilatkozatnak
minősül, ami az esetleges behajtási eljárás során felhasználható

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a készülék vásárlása is akcióban történt és annak hatálya még érvényes, a készülék
kizárólag Magyar Telekom Nyrt. Előfizetői Kártyával használható.  A hálózati korlátozás feloldását a határozott idő letelte után, a
Díjszabásban meghatározott díj ellenében kérhetem személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán.

Amennyiben a mobiltelefon készüléket ellopják, úgy a letiltáshoz annak tényét a Magyar Telekom Nyrt -nél a bűnüldöző szervekhez
tett feljelentés másolati példányával igazolni kell.
Az Előfizetői Kártya ellopása, elvesztése esetén a Szolgáltatónál kért letiltástól számított 14 nap áll rendelkezésre az Előfizetői Kártya
pótlására és bekapcsolására a kedvezmény elvesztése ill. a kötbérfizetési kötelezettség beállta nélkül.  A kártya pótlása - a
mindenkori díjszabás alapján - térítés ellenében történik.
Az elvesztett, ellopott telefonkészülék kikapcsolását és visszakapcsolását csakis a készülék tulajdonosa kérheti.

Az ügyfél az azonosításához és jogosultságának ellenőrzéséhez szükséges eredeti okmány(oka)t bemutatta, azokat az
ügyfélkapcsolati képviselő látta.

Jelen előfizető módosítás csak az Előfizetői szerződéssel együtt érvényes.

A tárgy hónap elseje után keletkezett havi számlák az új előfizető, amennyiben a számlafizető az előfizetőtől elkülönül, úgy az új
számlafizető részére kerülnek kiszámlázásra.

Tudomásul veszem, hogy a díjcsomag és a választott szolgáltatások módosítása a számlázási rendszerben az új Előfizető adatok
érvénybe lépésének dátumától számított 30 munkanapon belül történik meg.

Az előfizető módosítás érvénybe lép: ……………………..................................................
Az előfizető módosítás felvételének dátuma:…………………………….............................

**A Magyar Telekom Nyrt. jogelődje

A régi előfizető részéről:                   Az új előfizető részéről:

                                       ……………………………………….                                       …………………………………………….
                                                   aláírás                                                                                      aláírás

                              ig. szám: ………………………………                                     ig. szám: ………………………………….

A régi számlafizető részéről:                   Az új számlafizető részéről:

                                         ……………………………………….                                        …………………………………………..
                                                    aláírás                                                                                       aláírás

                               ig. szám: …………………… ………….                                     ig. szám: ……………………………….

Magyar Telekom Nyrt. részéről ügyintéző neve: …………………………….………      aláírása…………………………
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1. sz. melléklet1. sz. melléklet1. sz. melléklet1. sz. melléklet

Összesítő bizonylatÖsszesítő bizonylatÖsszesítő bizonylatÖsszesítő bizonylat
(előfizető/számlafizető módosításhoz)(előfizető/számlafizető módosításhoz)(előfizető/számlafizető módosításhoz)(előfizető/számlafizető módosításhoz)

Új előfizető neve: …Új előfizető neve: …Új előfizető neve: …Új előfizető neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Új előfizető címe:………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..

Gazdálkodó szerv. esetén képviselő neve:................................................................

Új számlafizető neve: …Új számlafizető neve: …Új számlafizető neve: …Új számlafizető neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Új számlafizető címe:………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

Gazdálkodó szerv. esetén képviselő neve:................................................................

Alulírott(Alulírott(Alulírott(Alulírott(ak) kijelentem (kijelentjük), a ak) kijelentem (kijelentjük), a ak) kijelentem (kijelentjük), a ak) kijelentem (kijelentjük), a szerződés módosításon felsorolt szerződésekhez kapcsolódószerződés módosításon felsorolt szerződésekhez kapcsolódószerződés módosításon felsorolt szerződésekhez kapcsolódószerződés módosításon felsorolt szerződésekhez kapcsolódó
dokumentumokat, bizonylatokat teljes körűen átvettem (átvettük), azok tartalmát megismertem (megismertük)dokumentumokat, bizonylatokat teljes körűen átvettem (átvettük), azok tartalmát megismertem (megismertük)dokumentumokat, bizonylatokat teljes körűen átvettem (átvettük), azok tartalmát megismertem (megismertük)dokumentumokat, bizonylatokat teljes körűen átvettem (átvettük), azok tartalmát megismertem (megismertük)
és elfogadom (elfogadjuk).és elfogadom (elfogadjuk).és elfogadom (elfogadjuk).és elfogadom (elfogadjuk).

Tudomásul veszem/vesszük, hogy Tudomásul veszem/vesszük, hogy Tudomásul veszem/vesszük, hogy Tudomásul veszem/vesszük, hogy ezen bizonylat aláírása az azon átvett és a szerződés módosításon tételesenezen bizonylat aláírása az azon átvett és a szerződés módosításon tételesenezen bizonylat aláírása az azon átvett és a szerződés módosításon tételesenezen bizonylat aláírása az azon átvett és a szerződés módosításon tételesen
felsorolt dokumentumok példányonkénti és egyesével történő külön aláírását helyettesíti, azzal mindenfelsorolt dokumentumok példányonkénti és egyesével történő külön aláírását helyettesíti, azzal mindenfelsorolt dokumentumok példányonkénti és egyesével történő külön aláírását helyettesíti, azzal mindenfelsorolt dokumentumok példányonkénti és egyesével történő külön aláírását helyettesíti, azzal minden
tekintetben egyenértékű. Ennek megfelelően a felsorolt dokumentumokban szereplő tekintetben egyenértékű. Ennek megfelelően a felsorolt dokumentumokban szereplő tekintetben egyenértékű. Ennek megfelelően a felsorolt dokumentumokban szereplő tekintetben egyenértékű. Ennek megfelelően a felsorolt dokumentumokban szereplő kötelezettségeketkötelezettségeketkötelezettségeketkötelezettségeket
vállalom (vállaljuk).vállalom (vállaljuk).vállalom (vállaljuk).vállalom (vállaljuk).

Dátum:……………………………,200. …………………………………..

Új előfizető részéről:                                                                                    Új számlafizető részéről:

aláírás:……………………………………….                                                           aláírás:…………………………………………….…

szervezet neve:………………………………….                                                  szervezet neve:……………………………………….
képviselő neve:………………………………….                                                  képviselő neve:………………………………………
ig. szám:………………………………………………                                                ig. szám:……………………………………………………

Magyar Telekom Nyrt. részéről ügyintéző neve:………………………………………..         aláírása:………………………………………………

terika
Beírt szöveg
Magyar Könyvvizsgálói Kamara

terika
Beírt szöveg
1063 Budapest, Szinyei Merse u 8.

terika
Beírt szöveg
Tácsi Hajnalka

terika
Beírt szöveg
Magyar Könyvvizsgálói Kamara

terika
Beírt szöveg
Tácsi Hajnalka



 

   

 

MELLÉKLET- TOVÁBBI HÍVÓSZÁMOK 
 
 

A  ....................................  folyószámlán szereplő szerződésmódosításhoz: 

 

hívószám 

 

szerződésszám 
feltételes 

kedvezmény 
összege 

feltételes kedvezmény határideje 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
A régi előfizető részéről:                   Az új előfizető részéről: 

 
 

                           …………………………………………..                                                          …………………………………………….. 
aláírás aláírás 

 
személyi ig. szám: …………………… ……………..                                     személyi ig. szám: ………………………………….. 

 
A régi számlafizető részéről:                      Az új számlafizető részéről: 

 
 
                        ………………………………………. …….                                                         ……………………………………………… 
 aláírás aláírás 
 

személyi ig. szám: ……………………………………                                  személyi ig. szám: ………………………………………..  
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Előfizető változása (szerződésmódosítás)

 Archív hivatkozás:…….………………….……….hívószámon

Régi előfizető neve: …Régi előfizető neve: …Régi előfizető neve: …Régi előfizető neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

Régi előfizető neve: …Régi előfizető neve: …Régi előfizető neve: …Régi előfizető neve: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

Régi előfizető címe:…………………………………………………………………………………………………………….……………………………

Gazdálkodó szerv. esetén képviselő neve:................……………................................................

kijelentem, hogy a használatunkban lévő, az alábbi hívószámú Előfizetői Kártya/Kártyák előfizetői jogáról…………………..hó 1. napjával
lemondok.
hívószám                             szerződésszám                       kedvezmény / kötbér *               bruttó összeg                          vállalt időszak lejárta

* kedvezmény, amennyiben  a módosítással érintett  előfizetői szerződés megkötésének dátuma  2005. május 1-je előtti, kötbér

amennyiben ez a dátum 2005. május 1-je utáni

�  További hívószámok a mellékletben                                                   A folyószámlához tartozó nem deaktív hívószámok száma:………

Új előfizető neve: …Új előfizető neve: …Új előfizető neve: …Új előfizető neve: ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

Új előfizető címe:………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...

Gazdálkodó szerv. esetén képviselő neve:..............................................………………................

Kijelentem, hogy a fenti hívószámú Előfizetői Kártya/Kártyák előfizetői jogát ……………………………………….…….hó első napjától átvállalom.

• Az Előfizető és a Számlafizető tudomásul veszi, hogy a számlák rendezésével kapcsolatban egyetemleges felelősséget vállalnak,
valamint az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. 143. § (2) bekezdése alapján a Szolgáltatónak jogában áll a
szolgáltatásai után felszámított díjakat a keletkezés időpontja utáni egy éven belül kiszámlázni.

• A Magyar Telekom Nyrt.  Üzletszabályzatát és Díjszabását megismertem, azokat elfogadom.
• Tudomásul veszem, hogy a módosítás végrehajtásának feltételei az alábbiak:

- a fenti folyószámla egyenlegének rendezésre, mely jelenleg: ........................... Ft
- cég esetén az alábbi hiányzó okmányok becsatolása:
� cégbírósági végzés (cégbejegyzés iránti kérelem vagy a kérelem benyújtására vonatkozó igazolás)
� aláírási címpéldány
� bankszámlaszám
� adószám
� meghatalmazás

Amennyiben a kérelem benyújtásától számított 10 munkanapon belül a számla befizetése, illetve a hiányzó
okmányok becsatolása nem történik meg, úgy ezen kérelem - minden további tájékoztatás nélkül -
automatikusan érvényét veszti.

Tudomásul veszem, hogy a Kapcsolat program szabályzat 4.3. és 4.4. pontja értelmében az Előfizető/Számlafizető személyében
bekövetkezett változás azt vonja maga után, hogy a Kártyabirtokos automatikusan elveszti a Aranykártyához / Platina kártyához
fűződő jogait, a Szolgáltató pedig az Aranykártya / Platinakártya érvényességét megszünteti és az Aranykártyát / Platinakártyát
deaktiválja.  A deaktiválás időpontjától kezdve a Kártyabirtokos minden joga megszűnik az Aranykártyával / Platina kártyával
kapcsolatosan.  Ebben az esetben a Szolgáltató az új Számlafizető részére akkor bocsát ki Aranykártyát, ha a Kapcsolat Program
szabályzat 3. fejezetében foglalt feltételek teljesülnek.

Felvétel dátuma:Régi folyószámlaszám:

Új folyószámlaszám:

terika
Beírt szöveg
Magyar Könyvvizsgálói Kamara

terika
Beírt szöveg
1063 Budapest, Szinyei Merse u 8.

terika
Beírt szöveg
Tácsi Hajnalka

terika
Beírt szöveg
Magyar Könyvvizsgálói Kamara
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Bizonylatot indító  egység:

Lakossági Ügyfélszolgálat –Folyamatmenedzsment csoport

Bizonylat indításának célja, kitöltési utasítás

A Magyar Telekom Nyrt üzleteiben és Partner Ügyfélszolgálatain ügyfélszolgálati tevékenység során
végrehajtott előfizetői adatok megváltoztatására használatos nyomtatvány.  Kitöltési szabályait a
TMH/MUT/CUS/019  „Havidíjas előfizetések ügyfélszolgálati folyamatai ügyfélkapcsolati képviselők
számára”  c. utasítás szabályozza.

Bizonylat példányszáma és elosztási szabálya:

Kézi folyamatban: kizárólag rendszer leállás esetén használható, a kitöltést a szerződés ellenőrzési
csoporthoz kell küldeni, ahonnan az ellenőrzést követően az archiválásra kerül
Gépi folyamatban: a munkafolyamat során automatikusan kinyomtatott bizonylatot a
Szerződésellenőrzés és Admin. Támogatás csoportnak kell küldeni, ahonnan az ellenőrzést követően
az archiválásra kerül

Bizonylat aláírására jogosult egység/vezető:

A bizonylat kézi és gépi folyamatban használatos példányát  az ügyfélkapcsolati képviselő írja alá.

Bizonylat rendelési, nyilvántartási és elszámolási  szabálya:

Nincs erre vonatkozóan előírás

Bizonylat végső felhasználója:

T-Pont üzletek, T-Mobile Partner ügyfélszolgálatok

Megőrzés ideje:

A megőrzési időt a bizonylatot indító egység munkautasítása írja elő

Jóváhagyói folyamatban résztvevő személyek:
Elrendelő: jelen utasítás szakmai felelőse
Jóváhagyó 1: Folyamatmenedzsment csoport területi utasításának szakmai felelőse
Jóváhagyó 2: Jogi osztály
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Alulírott – új Előfizető/Számlafizető – tudomásul veszem, hogy abban az esetben, ha a régi Előfizető/ Számlafizető a Szolgáltató* *
rendszeréhez kedvezmény felhasználásával csatlakozott, az alábbi feltételek érvényesülnek.  A kedvezményhez kapcsolódó határidő
a fenti táblázatban az adott hívószámok mellett feltüntetett napon jár le. Eddig az időpontig saját oldalamon felmerülő okból a
szolgáltatás felfüggesztésére nem kerülhet sor.  Az Előfizető/ Számlafizető oldalán felmerülő oknak számít a szolgáltató részéről
számlatartozás miatt történő felfüggesztés is. Amennyiben az akciós előfizetéshez részletfizetési kedvezmény is társul, abban az
esetben az esedékes részletek megfizetését a megállapodásban foglaltak szerint vállalom, továbbá tudomásul veszem, hogy a
részletfizetésről szóló vásárlási számlát a szolgáltatónak nem áll módjában módosítani.

Amennyiben a fenti feltételt nem teljesítem:
a., 2005. május 1-je előtt kötött előfizetői szerződések esetében:
 úgy az általam igénybevett, a listaárhoz viszonyított feltételes kedvezményt elveszítem, s annak teljes összegét a szolgáltató javára
azonnal befizetem. Ezen kötelezettség teljesítéséért az Előfizető és a Számlafizető egyetemlegesen kötelezett.
b., 2005. május 1-je után kötött előfizetői szerződések esetében:
úgy az részemről szerződésszegést jelent,  és a fentiekben meghatározott  összegű kötbért kell megfizetnem a Szolgáltató
részére . A kötbér megfizetéséért az Előfizető és a Számlafizető egyetemlegesen kötelezett.
A fentiekben meghatározott fizetési kötelezettség(ek) beállta esetén a jelen megállapodás tartozáselismerő nyilatkozatnak
minősül, ami az esetleges behajtási eljárás során felhasználható

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a készülék vásárlása is akcióban történt és annak hatálya még érvényes, a készülék
kizárólag Magyar Telekom Nyrt. Előfizetői Kártyával használható.  A hálózati korlátozás feloldását a határozott idő letelte után, a
Díjszabásban meghatározott díj ellenében kérhetem személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán.

Amennyiben a mobiltelefon készüléket ellopják, úgy a letiltáshoz annak tényét a Magyar Telekom Nyrt -nél a bűnüldöző szervekhez
tett feljelentés másolati példányával igazolni kell.
Az Előfizetői Kártya ellopása, elvesztése esetén a Szolgáltatónál kért letiltástól számított 14 nap áll rendelkezésre az Előfizetői Kártya
pótlására és bekapcsolására a kedvezmény elvesztése ill. a kötbérfizetési kötelezettség beállta nélkül.  A kártya pótlása - a
mindenkori díjszabás alapján - térítés ellenében történik.
Az elvesztett, ellopott telefonkészülék kikapcsolását és visszakapcsolását csakis a készülék tulajdonosa kérheti.

Az ügyfél az azonosításához és jogosultságának ellenőrzéséhez szükséges eredeti okmány(oka)t bemutatta, azokat az
ügyfélkapcsolati képviselő látta.

Jelen előfizető módosítás csak az Előfizetői szerződéssel együtt érvényes.

A tárgy hónap elseje után keletkezett havi számlák az új előfizető, amennyiben a számlafizető az előfizetőtől elkülönül, úgy az új
számlafizető részére kerülnek kiszámlázásra.

Tudomásul veszem, hogy a díjcsomag és a választott szolgáltatások módosítása a számlázási rendszerben az új Előfizető adatok
érvénybe lépésének dátumától számított 30 munkanapon belül történik meg.

Az előfizető módosítás érvénybe lép: ……………………..................................................
Az előfizető módosítás felvételének dátuma:…………………………….............................

**A Magyar Telekom Nyrt. jogelődje

A régi előfizető részéről:                   Az új előfizető részéről:

                                       ……………………………………….                                       …………………………………………….
                                                   aláírás                                                                                      aláírás

                              ig. szám: ………………………………                                     ig. szám: ………………………………….

A régi számlafizető részéről:                   Az új számlafizető részéről:

                                         ……………………………………….                                        …………………………………………..
                                                    aláírás                                                                                       aláírás

                               ig. szám: …………………… ………….                                     ig. szám: ……………………………….

Magyar Telekom Nyrt. részéről ügyintéző neve: …………………………….………      aláírása…………………………
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1. sz. melléklet1. sz. melléklet1. sz. melléklet1. sz. melléklet

Összesítő bizonylatÖsszesítő bizonylatÖsszesítő bizonylatÖsszesítő bizonylat
(előfizető/számlafizető módosításhoz)(előfizető/számlafizető módosításhoz)(előfizető/számlafizető módosításhoz)(előfizető/számlafizető módosításhoz)

Új előfizető neve: …Új előfizető neve: …Új előfizető neve: …Új előfizető neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Új előfizető címe:………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..

Gazdálkodó szerv. esetén képviselő neve:................................................................

Új számlafizető neve: …Új számlafizető neve: …Új számlafizető neve: …Új számlafizető neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Új számlafizető címe:………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

Gazdálkodó szerv. esetén képviselő neve:................................................................

Alulírott(Alulírott(Alulírott(Alulírott(ak) kijelentem (kijelentjük), a ak) kijelentem (kijelentjük), a ak) kijelentem (kijelentjük), a ak) kijelentem (kijelentjük), a szerződés módosításon felsorolt szerződésekhez kapcsolódószerződés módosításon felsorolt szerződésekhez kapcsolódószerződés módosításon felsorolt szerződésekhez kapcsolódószerződés módosításon felsorolt szerződésekhez kapcsolódó
dokumentumokat, bizonylatokat teljes körűen átvettem (átvettük), azok tartalmát megismertem (megismertük)dokumentumokat, bizonylatokat teljes körűen átvettem (átvettük), azok tartalmát megismertem (megismertük)dokumentumokat, bizonylatokat teljes körűen átvettem (átvettük), azok tartalmát megismertem (megismertük)dokumentumokat, bizonylatokat teljes körűen átvettem (átvettük), azok tartalmát megismertem (megismertük)
és elfogadom (elfogadjuk).és elfogadom (elfogadjuk).és elfogadom (elfogadjuk).és elfogadom (elfogadjuk).

Tudomásul veszem/vesszük, hogy Tudomásul veszem/vesszük, hogy Tudomásul veszem/vesszük, hogy Tudomásul veszem/vesszük, hogy ezen bizonylat aláírása az azon átvett és a szerződés módosításon tételesenezen bizonylat aláírása az azon átvett és a szerződés módosításon tételesenezen bizonylat aláírása az azon átvett és a szerződés módosításon tételesenezen bizonylat aláírása az azon átvett és a szerződés módosításon tételesen
felsorolt dokumentumok példányonkénti és egyesével történő külön aláírását helyettesíti, azzal mindenfelsorolt dokumentumok példányonkénti és egyesével történő külön aláírását helyettesíti, azzal mindenfelsorolt dokumentumok példányonkénti és egyesével történő külön aláírását helyettesíti, azzal mindenfelsorolt dokumentumok példányonkénti és egyesével történő külön aláírását helyettesíti, azzal minden
tekintetben egyenértékű. Ennek megfelelően a felsorolt dokumentumokban szereplő tekintetben egyenértékű. Ennek megfelelően a felsorolt dokumentumokban szereplő tekintetben egyenértékű. Ennek megfelelően a felsorolt dokumentumokban szereplő tekintetben egyenértékű. Ennek megfelelően a felsorolt dokumentumokban szereplő kötelezettségeketkötelezettségeketkötelezettségeketkötelezettségeket
vállalom (vállaljuk).vállalom (vállaljuk).vállalom (vállaljuk).vállalom (vállaljuk).

Dátum:……………………………,200. …………………………………..

Új előfizető részéről:                                                                                    Új számlafizető részéről:

aláírás:……………………………………….                                                           aláírás:…………………………………………….…

szervezet neve:………………………………….                                                  szervezet neve:……………………………………….
képviselő neve:………………………………….                                                  képviselő neve:………………………………………
ig. szám:………………………………………………                                                ig. szám:……………………………………………………

Magyar Telekom Nyrt. részéről ügyintéző neve:………………………………………..         aláírása:………………………………………………



 

   

 

MELLÉKLET- TOVÁBBI HÍVÓSZÁMOK 
 
 

A  ....................................  folyószámlán szereplő szerződésmódosításhoz: 

 

hívószám 

 

szerződésszám 
feltételes 

kedvezmény 
összege 

feltételes kedvezmény határideje 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
A régi előfizető részéről:                   Az új előfizető részéről: 

 
 

                           …………………………………………..                                                          …………………………………………….. 
aláírás aláírás 

 
személyi ig. szám: …………………… ……………..                                     személyi ig. szám: ………………………………….. 

 
A régi számlafizető részéről:                      Az új számlafizető részéről: 

 
 
                        ………………………………………. …….                                                         ……………………………………………… 
 aláírás aláírás 
 

személyi ig. szám: ……………………………………                                  személyi ig. szám: ………………………………………..  
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