Előfizetői Nyilatkozat és Meghatalmazás Számhordozásra
Alulírott,
Cég neve:
Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám):

Adószám:

Székhely:
Értesítési cím:
Értesítési telefonszám:
Felszerelési hely címe:
mint Előfizető vagy Előfizető nevében eljáró ..................................................................................... (név), a társaság cégjegyzésére jogosult
........................................................................................................................................................................................... (beosztás, tisztség)
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 150. § és a számhordozhatóság szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet
alapján a számhordozhatóságra biztosított lehetőségemmel élve a jelen meghatalmazásban foglalt adataim megadásával úgy nyilatkozom,
hogy helyhez kötött telefonszolgáltatásra az Invitech Zrt. szolgáltatót választom, és e szolgáltatásra előfizetői szerződést kötök, amelynek
során az alább rögzített kapcsolási számot/számokat meg kívánom tartani.
Jelen Meghatalmazás aláírásával
meghatalmazom(zuk)
az Invitech ICT Services Kft-t (2040 Budaörs, Edison u. 4.), mint Átvevő szolgáltatót, hogy a(z) ................................................ -nél
(Átadó
szolgáltató), mint az előfizetői hozzáférést biztosító átadó szolgáltatónál, az alábbiakban feltüntetett kapcsolási számok elhordozása
tárgyában, a fenti társaság képviseletében, a társaság meglévő előfizetői szerződésének(einek) megszűntetése, és/vagy módosítása
érdekében eljárjon.
Tudomásul veszem, hogy a számhordozási igényem teljesítésével az Átadó szolgáltatóval kötött előfizetői szerződésem a jelen
meghatalmazásban foglalt kapcsolási szám(ok) vonatkozásában megszűnik vagy módosul.
Kijelentem, hogy az alábbi táblázatban szereplő adatok valósak, és a kapcsolási számok felelős előfizetője a fent megjelölt magánszemély
vagy társaság, valamint az érvényben lévő előfizetői szerződése más szolgáltató szolgáltatásának igénybevételét nem zárja ki.
Kijelentem, hogy az Átadó szolgáltatóval szemben több mint 30 napja lejárt számlatartozásom nincsen, továbbá a szolgáltatáshoz kapcsolódó
egyéb, így különösen kedvezményesen értékesített készülékkel kapcsolatos szerződésből eredő lejárt díjtartozásom nincsen, azaz
személyemmel vagy a társasággal szemben nem állnak fenn a 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 5. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti
számhordozást kizáró feltételek.
A számhordozással érintett kapcsolási számok feltüntetése:
Elhordozni kívánt kapcsolási számok adatai
Átadó szolgáltató:
ISDN vezérszámok és
analóg kapcsolási számok

Az előfizetéshez tartozó ügyfélszám:
Csatlakozás típusa
átadó szolgáltatónál
(analóg, ISDN2, egyéb)

Teljes számintervallum

Felszerelési hely
átadó szolgáltatónál

A számhordozás az Előfizető és az Átvevő szolgáltató megállapodása szerint
a.) az Előfizetői szerződésben foglalt létesítési határidőig, vagy
b.)
időpontig történik meg.
Az időpont megadása esetén a dátum nem lehet korábbi, mint az Előfizetői szerződésben meghatározott létesítési határidő. Az Átvevő
szolgáltató előteljesítése esetén a számhordozás időpontja ettől eltérő lehet.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az Invitech ICT Services Kft. fentiek szerinti adataimat az előfizetői hozzáférést biztosító átadó szolgáltató számára
a beállítás érdekében átadja.
Jelen meghatalmazást a fentiekben megjelölt számhordozási eljárásban történő képviselet céljából, határozatlan időre szólóan, visszavonásig
adtam(tuk) ki.

Kelt:

, __|__|__|__|. __|__|. __|__|.
_______________________________________________
Előfizető

Szerződésszám:
Document ID: DSF_2019/04

Invitech ICT Services Kft. ● 2040 Budaörs, Edison utca 4. ● Info-vonal: 06 80 82 00 82 ● vip@invitech.hu ● invitech.hu

1

