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Telefonos ügyfélszolgálat és Hibabejelentő: 1412/1435 

(díjmentesen hívható: a hét minden napján, 0-24 óráig) 

Internetes honlap címe: www.t6l6kom.hii 

Postacím: 1519. Budapest Pf: 434
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Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy a Telekom otthoni szolgáltatásait válaszolta. Tájékozatjuk, hogy levelünkkel egyidejűleg intézkedtünk a 
megrertdetés teljesítése iránt.

Bízunk benne, hogy szolgáltatásaink elnyerik tetszését!

A gyorsabb kapcsolattartás céljából e-maii címét valamint telefonszámát egyszerűen megadhatja, módosíthatja a 
www.telekom.hu online felületről a belépést követően a személyes adatok nézeten, vagy a Telefonos Ügyfélszolgálatunkon, a 

1412-es teiefonszámon. Az elérhetőségek a szerződés teljesftésével kapcsolatos értesítések kiküldésére szolgál.

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a mellékelt, fenti megrendelésszámú szerződéses csomagot, ami szolgáltatásonként 

tartalmazza az adott szolgáltatás jellemzőit és Igénybevételének feltételeit.

A szerződés csomagban megküldött Adatkezelési nyilatkozatot feltétlenül szíveskedjék visszaküldeni vagy az Önhöz 

legközelebb tevő

T- Pontunkban leadni. Abban az esetben, amennyiben adatai kezeléséről nem nyilatkozik, úgy azokat a legszigorúbb védetem 
mellett tartjuk nyilván rendszerünkben:

* Új', kedvezd ajánlatainkról nem küldünk tájékoztatást,

“ Az esetleges hívószámát nem jelenítjük meg a hívott fél készülékén.

• Nem jelenítjük meg a telefonszámát atelefonkönyvben.

Amennyiben a fenti szolgáltatások valamelyikére mégis szüksége lenne, feltétlenüí juttassa vissza hozzánk a kitöltött 

Adatkezelési nyilatkozatot. Köszönjük szives együttműködését!

Váltson elektronikus számlázásra! Látogasson el a Távszámla portálra, amit a www.tavszamla.hu webcímen érhet el!

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal, a Magyar Telekom vezetékes-és mobil hálózatából 

d^mentesen hívható fenti telefonszámunkon készséggel fogadjuk hívását.

Üdvözlettel; 

MagyarTelekom Nyrt.

MAGYAHTet.ElCOMTAVKÖZLÉSINYItVANOSANMflKÖDÖBÉSZVÍNyTABSASÁe
Székhaly: 1013 Budapest, Krisztina krt. 65.
Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Gégbiröságán 
Cg. 01-10-041928 szám alatt

http://www.t6l6kom.hii
http://www.telekom.hu
http://www.tavszamla.hu
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Igénybejelentő KKV nyilatkozat alapján egyedi kezelést kérő üzleti ügyfelek számára

SaSLQÁLTATÓ ADATA! ELŐFIZETŐ ADATAI
Magyar Telakom Nyrt, ................ .....
Adószám: 10773381-244 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928 
Székhely: 1013 Budapest Krisztina krt. 55.
Postacím: 1519 Budapest PÍ.434.
Telefonos üzleti ügyMIszolgálat és hibabejelentő 
tatefonszáma: 1412 (hívható a hét mindsn napján, Mi étáig, vazeiékes

Előfizető cégszerű elnevezése; Zugiói lözbíaonségi non-profit Kft.

Székhelye: 114S Budapest Laky Adolf utca 36.
Bankszámtaszáma:
Adószéma: 23084454242 
Cégjegyzék száma: 0109952185
Kapcsolattartó neve és értesítési telefonszáma: Karács György

Internetes honlap elme: www.telekom.hu 
E-mail: ugyfelszDlgalat@t-home.hu
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Az elektronikus hírközlésről szóló 20Ö3.évl C, törvény i 27 § (3) alapján a kis és középvállalkozások az előfizetői szerződés megkötésekor 
írásbeli nyilatkozattól kérhetik az egyéni előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történő alkalmazását, amelyről a szolgáltató köteles 
részletes - az előnyöket és hátányokat bemutató -.tájékozfafást adni. A tájékozfafás megtörténtét a szolgáltató köteles igazolni,

A kis- és középvállalkozásokról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 3, § (1) értelmében KKV-nak mináaai az a vállalkozás, amelynek

”a) összes foglalkoztatott létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak magfelsíö forintösszeg, vagy mériegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak tnegfeleló 
forintösszeg.

(4) Nem minősQi KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az Önkormányzat közvetlen vagy közvetett liilajdoni részesedése - töke 
vagy szavazati loga alapján - külön-kűiön vagy együttesen meghaladja a 26%v3t.*

63 Alulírott előteető kijelentem, hogy a vállalkozás 2004, XXXIV. tv. 3. § {1) értelmében kis és középvállalkozásnak (KI0/-nak) minősül.
0 Atutírott előfizető kijeíentem, hogy a jelen igénybajeienfő aláíásáwai egyidejűleg, mint kis- ülelve középvállalkozó az egyéni elöRzetőkm 
vonatkotó szabályok alkalmazásának lehetőségéről és az abból eredő előnyökről és hátrányokról a részletes tájékoztatás megkaptam & a,- 
2003.évi C. törvény 127 § (3) alapján a kérem, az egyéni előfizetőkre vonatkostó szabályok vonatkozásukban történő alkalmazását

I. igényelt ezoigáltatás- nem egyetemes:

Szolgáltass típusa Díjcsomag

Digitális telefon - csak DSL vagy Optinet, 
illetve IPTV mellé

Internet NetMánia M

Szerződéses tartam

1 év határozott tartam

II. Uj vonal létesítése esetén az előfizetői hozzáférési pontra vonatkozó adatok, nyilatkozatok

Az elöHzetől hozzáférési pont elme jtólapftésí dm);! 149 Budapest Llmanova tér 25.

Ingatlanhasználat jogcíme: □ tulajdonos □ bérlő □ egyéb jogolra stb.

Amenríyifaen nem tulajdonos, rendelkozik-e a tulajdonos hozzájárulásával a stmlgátetás létesítésére: □ Igen ö nem 
Az ingatlanon t«n-a kiépített saját hálózat? □ igen □ nem

2554020151020819283541

http://www.telekom.hu
mailto:ugyfelszDlgalat@t-home.hu


ajánlatának kézhswétaWtöl szâmlţotf 15 napon belül nem érkezik meg, a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik, s az igény törlésre kerül a 
nyilvántartásból.

Kait, Budapest 2015.10,20, áaviirev*»

MftöYAé faíekom Nyrt.
Ogyfölszolaillali idM^Jja^ltafó 
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