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SZÁMHORDOZÁSI NYILTKOZAT
Előfizető neve:
Lakóhelye/tartózkodási
helye/székhelye:
Szolgáltatási hely (vételi
hely):
Édesanyja neve:
Születési helye, ideje:
Szem.ig.száma:
Cégjegyzékszám/nyilvántartási
szám:
Adószám:
Szerződésszám/Ügyfélkód:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:

Nem egyéni előfizetők esetében a szerződéskötéshez szükséges egy 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint egy aláírási
címpéldány másolatának becsatolása.
Alulírott Előfizető az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.)
NMHH rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a számhordozhatóságra biztosított lehetőségemmel élve, adataim megadásával
ezúton nyilatkozom, hogy helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybe vételének céljából az EuroCable Magyarország Kft.-vel (székhely:
1119 Budapest, Andor utca 47-49. Cg.: 0109908410) kívánok előfizetői szerződést kötni és a szolgáltatáshoz az alábbi kapcsolási
számomat meg kívánom tartani.
A számhordozással érintett kapcsolási szám: ___________________________________________________________
Kijelentem, hogy a ____________________________________________________ szolgáltatónál (a továbbiakban: „Átadó
Szolgáltató”) a fenti kapcsolási számmal igénybe vehető, helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződéssel
rendelkezem, amelyet meg kívánok szüntetni.
Kijelentem, hogy az Átadó Szolgáltatóval szemben több mint 30 napja lejárt számlatartozásom nincs.
Tudomásul veszem, hogy az Átadó Szolgáltató a számhordozási igényemet az alábbi esetekben megtagadhatja:
a) a számhordozást kérő előfizető nem azonosítható a Rendelet 5. § (1) bekezdésnek megfelelően közölt adatok alapján, vagy
b) az előfizetőnek a számhordozási igény átadó szolgáltató részére történt bejelentésének időpontjában az átadó szolgáltatóval
szemben több mint 30 napja lejárt számlatartozása van, amelyről az átadó szolgáltató az előfizetőt az elektronikus hírközlésről
szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 144. §-a szerint igazolhatóan értesítette, vagy
c) az átadó szolgáltató a Rendelet 3. § (8) bekezdés szerinti esetekben egyeztetést igényel. Az Előfizetőnek az Átadó Szolgáltatóval
szemben a számhordozási igény bejelentésének időpontjában fennálló számlatartozása, illetve a határozott időtartamhoz,
kedvezményesen vagy egyéb módon kedvezményesen értékesített készülékhez kapcsolódó követelés a számhordozás
kezdeményezése esetén lejárttá válik.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adataimat a Szolgáltató a számhordozási igényem teljesítése érdekében az Átadó Szolgáltatónak
átadja, továbbá ezennel megbízom és meghatalmazom a Szolgáltatót, hogy a számhordozás és a korábbi előfizetői szerződés
megszüntetése érdekében az Átadó Szolgáltatónál a képviseletemben eljárjon.
Tudomásul
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

vettem a Szolgáltató tájékoztatását, miszerint:
számátadási időablak alatt a telefonszolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet,
a hangposta üzenetek nem vihetők át,
előre fizetett csomag esetén a fel nem használt összeg számátadáskor elvész,
az Átadó Szolgáltató által esetleg kedvezménnyel értékesített, hálózati zárral ellátott készülék kizárólag akkor használható
az átvevő szolgáltató hálózatában, ha az Átadó Szolgáltató a hálózati zárat a Rendelet 5. § (9) bekezdése szerint feloldotta.
kizárólag akkor használható Szolgáltató hálózatában, ha az Átadó Szolgáltató a hálózati zárat feloldotta,
az Átadó Szolgáltatóval szemben a számhordozási igény bejelentésének időpontjában lejárt
számlatartozásom keletkezik,
az Átadó Szolgáltató kérésére a Szolgáltató köteles számhordozást az Átadó Szolgáltatóval
egyeztetni, amely a közreműködésemet is igényelheti.

A számhordozás egyszeri bruttó díja 2 600 Ft. Ezt a díjat a Szolgáltató az első számláján küldi meg az Előfizetőnek.
Tudomásul veszem, hogy a számhordozás megvalósulásával az Átadó Szolgáltatóval helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó
előfizetői szerződésem megszűnik.
Kelt: __________________________________________(város), _______________év___________hó_______nap

________________________________________
Előfizető

____________________________________________
Szolgáltató

