Nyilatkozat márkaváltáshoz – Telekom vagy blue mobile szolgáltatásról MOL mobile szolgáltatásra

Megtartani/hordozni kívánt hívószám:
Ügy fél adatai

Ügyfél neve*:
Igazolvány típusa*:	 

személyi

útlevél

vezetői engedély

külföldieknek útlevél										Igazolvány száma*:

Születési helye, dátuma*:		

év

hó

nap		

Anyja neve*:		

Lakóhely vagy tartózkodási hely (lakcímkártya alapján)*:
Kapcsolattartó mobil telefonszám*:

Kapcsolattartó email címe:
Nem természe tes személy Ügy fél adatai

Cég, szervezet, egyéni vállalkozó neve:		
Székhelye:
Cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma:

Adószám:

Képviselő neve:
Képviselő igazolványának típusa*:		

személyi

útlevél

vezetői engedély

Kapcsolattartó mobil telefonszám:

külföldieknek útlevél			

Képviselő igazolványának száma*:		

Kapcsolattartó email címe:

Jelen aláírásommal nyilatkozom arról, hogy a megtartani kívánt hívószám(ok) tekintetében a Magyar Telekom Nyrt-nél számlatartozás, szolgáltatáshoz kapcsolódó
egyéb, így különösen kedvezményesen értékesített készülékkel kapcsolatos szerződésből eredő kötelezettség nem áll fenn, a márkaváltással megtartani kívánt
hívószámmal rendelkezni jogosult vagyok.
Tudomásul veszem, hogy MOL mobile Előfizetői (SIM) kártya aktiválása márkaváltási folyamat során történik, amelynek időpontjáról a MOL ügyintézője tájékoztat.
Tudomásul veszem, hogy a márkaváltási folyamat során a szolgáltatás ideiglenesen szünetelhet.
Tudomásul veszem, hogy a márkaváltás kezdeményezése előtt a már elindított ügyféladat módosítást (név, cím), hívószám cserét, szerződés-módosítást, szerződés
felmondást célzó folyamatokat le kell zárni, a márkaváltási folyamat során pedig ilyen folyamat nem indítható el.
Tudomásul veszem, hogy:
a hangposta üzenetek nem vihetők át;
az előre fizetett csomag esetén a fel nem használt összeg számátadáskor elvész; a Telekom által kedvezménnyel értékesített, hálózati zárral ellátott készülék kizárólag akkor használható a MOL mobile SIM kártya használatára, ha a kedvezmény nélküli ellenértékét az előfizető kiegyenlítette és ezt követően az átadó szolgáltató
a hálózati zárat feloldotta. A hálózati zár feloldásáért a szolgáltató külön díjat számol fel, melynek mértékét a mindenkor hatályos díjszabás tartalmazza.
Márkaváltásom állapotával kapcsolatban, a +36 30 665 6000-as ügyfélszolgálati számon tájékozódhatom. A Magyar Telekom Nyrt. a hívószám megtartásának a
Magyar Telekom Nyrt. általi engedélyezéséről/elutasításáról a fenti kapcsolattartó hívószám(ok)ra SMS és automatikus hanghívás értesítést küld.
Azon Telekom havidíjas mobil előfizetők esetében ahol az Elő- és Számlafizető eltér, az Elő- és Számlafizető csak együttesen járhat el a márkaváltás során.

Kelt:		

év

Magyar Telekom Nyrt. (Meghatalmazott)

hó

nap

		Meghatalmazó (Nyilatkozattevő)

A MOL ügyintéző aláírásával igazolja, hogy az előfizető személyazonosságát igazoló igazolványokat ellenőrizte,
és hogy az abban szereplő adatok a jelen nyomtatványon feltüntetett adatokkal megegyeznek.
Az előfizető részére átadott SIM azonosító száma:		

Kút azonosító:

89363052

F

														MOL ügyintéző aláírása:

* A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Márkaváltási igény esetén szükséges egy Egyedi Előfizetői
Szerződés kitöltése is, amelyet letölthet a honlapunkról
www.molmobile.hu, vagy a szükséges dokumentumot kérheti
személyesen a MOL ügyintézőtől.

Szolgáltató: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán
Cg. 01-10-041928 szám alatt

