Előfizetői Nyilatkozat és Számhordozási Meghatalmazás
Alulírott előfizető (a továbbiakban: Előfizető) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 150. § (1)
bekezdése és a 13/2012. (IX. 28.) számú NMHH rendelettel módosított 2/2012. (I. 24.) számú, a számhordozás részletes
szabályairól szóló NMHH rendelet alapján a számhordozhatóságra biztosított jogommal élve jelen meghatalmazás aláírásával
meghatalmazom az Xyton kf-t (székhelye: 5838 Magyardombegyház, Zalka Máté utca 61) mint átvevő szolgáltatót, hogy az
előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatómnál
Jelenlegi szolgáltató:

Ügyfélszám:

mint átadó szolgáltatónál, az alábbiakban feltüntetett és általam megtartani kívánt kapcsolási szám(ok) elhordozása
tárgyában az átadó szolgáltatóval fennálló előfizetői szerződésem megszüntetése érdekében eljárjon, és egyben hozzájárulok
ahhoz, hogy jelen Nyilatkozat szerinti adataimat az átadó szolgáltató számára a számhordozási eljárás keretében átadja.
Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy az azonosítómhoz használt okiratokról, okmányokról másolat készüljön.
Kijelentem, hogy jelen Nyilatkozatban megadott adataim valósak, az alábbiakban megadott kapcsolási szám(ok)ra
vonatkozóan a hozzáférést biztosító szolgáltatóval megkötött előfizetői szerződéssel rendelkezem, a hozzáférést biztosító
szolgáltatóval szemben lejárt díj/számlatartozásom nincsen, a hozzáférést biztosító szolgáltató behajtási eljárást nem
kezdeményezett velem szemben, továbbá érvényben lévő szerződésem más szolgáltató szolgáltatásának igénybevételét nem
zárja ki.
Előfizető neve:
Cégjegyzékszám:
Székhelye:
Hordozandó telefonszám(ok), vagy számintervallum:
Vonaltípus:

Egyedi Analóg

ISDN2

ISDN30

VoIP

Egyéb

Felszerelési hely:
E-mail cím:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Számhordozás időpontjai*: 1.

2.

3.

*Amelyekre az Előfizető kéri a számhordozást. A Szolgáltató az első időpontot ajánlja fel az átadó szolgáltatónak, ennek
eredménytelensége esetén kerülhet sor a rögzített sorrendben a többi időpont alkalmazására . A számhordozási időablak a
minden munkanap 20:00-tól kezdődő 4 óra hosszúságú időtartomány, amelyben a számhordozás és számmező átadás
érvényesítéséhez szükséges műszaki intézkedéseket a szolgáltatók végrehajtják. Ezen időtartam alatt a szolgáltatás
részben vagy egészben szünetelhet. Amennyiben áthordozási igényét munkanapon 16 óráig bejelentette, úgy a
leghamarabbi időablak a második munkanap 20:00-24:00 között van. Amennyiben szándékát munkanapon 16 óra után,
illetve hétvégén jelenti be, abban az esetben a leghamarabbi hordozási időpont a harmadik munkanapon 20:00-24:00-ig
lehetséges.
Jelen Meghatalmazást a fentiekben megjelölt számhordozási eljárásban történő képviselet céljából, határozatlan időre adtam
ki.
Kelt,..................................................................
..........................................................................................
Előfizető aláírása

