Tételes számla melléklet (hívásrészletező) megrendelő
Alulírott
Telefonszám:
/cím:
felszerelési hely:
a hívásrészletezést az alábbiak szerint kívánom igénybe venni:

/

A részletezést az alábbi kapcsolási számok vonatkozásában kérem (1):
A Szerződésben érintett összes kapcsolási számra.
Vezérszám (és az alá tartozó alszámokra):
Az alábbi nevesített telefonszámokra:

(1)

Kérjük, hogy a három lehetőségből egyet válasszon ki a hozzá tartozó -be írt x-szel.

Hívásrészletezés megrendelése számlamellékletként
határozatlan időre szóló:

év

hónaptól

határozott időre szóló:

év

hónaptól

lemondása

év

hónaptól

év

hónap(ok)ra

Visszamenőleges hívásrészletezés kérése
Hívásrészletezés teljesítésének formátuma*:
Ügyfélszolgálati irodában megtekintéssel
Ügyfélszolgálati irodában nyomtatott formában
Nyomtatott formában postai úton kézbesítve**

Elektronikus úton
Előfizető e-mail címe:
* Az elektronikus formátumban küldött hívásrészletezési adatok csak tájékoztató jellegűek, azok hivatalos eljárásban bizonyítékként nem
használhatók fel. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a személyes adatok biztonságáért a postára adást, illetve elektronikus úton történő
továbbítás esetén az email elküldését követően.
** Postai úton történő kézbesítés esetén a szolgáltató a Díjszabásában szereplő díjat érvényesítheti.
Tájékoztatás
1. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 142. §-ának (2) bekezdése alapján a Szolgáltató az előfizető kérésére a díj
kiszámításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokat tartalmazó kimutatást bocsát az előfizető rendelkezésére. A hívásrészletező
eseti jelleggel, határozott időre vagy visszavonásig igényelhető.
2. A számlamelléklet – a jelen tájékoztatás 3. pontjában foglalt kivételekkel - nem tartalmazhat a hívott fél egyértelmű azonosítására alkalmas
adatot.
3. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben az előzőekben foglaltaknál részletesebb adatokat tartalmazó hívásrészletező rendelkezésre
bocsátását kéri, a hívásrészletezővel együtt az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő, az előfizetőn kívüli természetes
személy felhasználók személyes adatainak birtokába juthat, és ezeknek a megismerésére az előfizető csak akkor jogosult, ha ahhoz
a felhasználók hozzájárultak. A hozzájárulás hiányában a díjszámításhoz szükséges forgalmi és számlázási adatokat a hívásrészletező
nem fogja teljes körűen tartalmazni azokban az esetekben, ahol a díj számításához a hívott szám egyértelmű azonosítása szükséges.
A Szolgáltató a hozzájárulás meglétét vagy annak tartalmát nem köteles vizsgálni, a hozzájárulásért kizárólag az előfizető tartozik
felelősséggel.
4. A Szolgáltató a kimutatásban az előfizető kérésére sem adhatja meg az ingyenes, beleértve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által
az előfizetői kérés kézhezvételét megelőzően legalább öt nappal „nem azonosítható hívószámként" közzétett azon szervezetek hívószámait,
amely hívószámokon
a.) többnyire névtelen hívók részére olyan szolgáltatást nyújtanak, amelyből a hívó félre vonatkozó különleges adatra lehet
következtetni, így különösen az egyházi, lelki vagy a kóros szenvedélyekkel kapcsolatos segélyvonalak hívására,
b.) többnyire névtelen hívók részére bűncselekmény bejelentését teszik lehetővé (névtelen tanúvonalak),
c.) a segélykérő szolgálatokat értesítik.
Amennyiben az előfizető előfizetésében lévő vonalon a szolgáltatás használói ingyenes vagy „nem azonosítható hívószámot” hívtak, úgy a
fenti rendelkezésekre tekintettel a számla végösszege és a kimutatás szerinti végösszeg egymástól eltérhet.

5. Jelen Megrendelő aláírásával az Előfizető kijelenti, hogy a Szolgáltató tájékoztatását tudomásul vette.
Dátum: __|__|__|__|. __|__|. __|__|.
_______________________________________________
Előfizető
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