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SZÁMHORDOZÁSI NYILATKOZAT

SZOLGÁLTATÓ PÉLDÁNYA

Szerződés száma: 
Előfizető neve / cégnév: 
Lakóhelye / tartózkodási helye / székhelye:
Szolgáltatási hely:
Anyja születési neve:
Szül. hely, idő:

Születési idő:

év

hó

na p

Szig. sz.*:
Cégjegyzékszám / nyilvántartási szám:
Adószám:
A szerződés megkötéséhez szükséges a cégkivonat, valamint az aláírási címpéldány másolata.
A *-gal jelölt mezők megadása nem kötelező.

Alulírott Előfizető a Hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, a 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a számhordozhatóságra
biztosított lehetőségemmel élve adataim megadásával úgy nyilatkozom, hogy vezetékes távbeszélő szolgáltatásra a DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltatót (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., Cg.: 01-09-667975) választom, és e szolgáltatásra előfizetői szerződést
kötök, amelynek során az alább rögzített kapcsolási számot/számokat meg kívánom tartani.
A megtartani kívánt kapcsolási szám/számok:
Kijelentem, hogy a(z) _______________________________ Szolgáltatóval (Továbbiakban: Átadó Szolgáltató) megkötött előfizetői szerződéssel rendelkezem,
és tudomásul veszem, hogy ez az előfizetői szerződésem ezen kapcsolási szám/számok vonatkozásában megszűnik.
Kijelentem, hogy az Átadó Szolgáltató felé 30 napnál régebbi, lejárt díjtartozásom nincs, irányomban számhordozást kizáró feltétel nincs.
Tudomásul veszem, hogy az Átadó Szolgáltató a számhordozási igényemet az alábbi esetekben megtagadhatja, és amely feltételek megvalósulása
esetén a számhordozás az akadály elhárultáig nem tud megvalósulni:
a) a számhordozást kérő előfizető nem azonosítható a Rendelet 5. § (1) bekezdésnek megfelelően közölt adatok alapján, vagy
b) az előfizetőnek a számhordozási igény átadó szolgáltató részére történt bejelentésének időpontjában az átadó szolgáltatóval szemben több mint
30 napja lejárt számlatartozása van, amelyről az átadó szolgáltató az előfizetőt az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 144. §-a szerint igazolhatóan értesítette, vagy
c) az átadó szolgáltató a Rendelet 3. § (8) bekezdés szerinti esetekben egyeztetést igényel.
Az Előfizetőnek az Átadó Szolgáltatóval szemben a számhordozási igény bejelentésének időpontjában fennálló számlatartozása, illetve a határozott
időtartamhoz, kedvezményesen vagy egyéb módon kedvezményesen értékesített készülékhez kapcsolódó követelés a számhordozás kezdeményezése
esetén lejárttá válik.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató a fentiek szerinti adataimat az Átadó Szolgáltató számára a számhordozási igényem teljesítése érdekében átadja és egyúttal megbízom a Szolgáltatót a számhordozás lebonyolítására.
Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás bekötésétől számított 2. munkanapon a számhordozás megvalósul.
Tájékoztatjuk, hogy:
a) a számátadási időablak alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet,
b) a hangposta üzenetek nem vihetők át,
c) az előre fizetett csomag esetén a fel nem használt összeg számátadáskor elvész, kivéve, ha az átvevő szolgáltató ettől eltérően rendelkezik,
d) az átadó szolgáltató által kedvezménnyel értékesített, hálózati zárral ellátott készülék kizárólag akkor használható az átvevő szolgáltató hálózatában,
ha az átadó szolgáltató a hálózati zárat a Rendelet 5. § (9) bekezdése szerint feloldotta,
e) az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben a számhordozási igény bejelentésének időpontjában a Rendelet 5. § (7) bekezdése szerint lejárt
számlatartozása keletkezik, melyet az előfizető az átadó szolgáltatónál köteles 8 munkanapon belül kiegyenlíteni, vagy a Rendelet 5. § (8) bekezdése
szerint az átvevő szolgáltatónál az általa megadott feltételekkel,
f) a Rendelet 3. § (8) bekezdés szerinti esetekben az átadó szolgáltató kérésére az átvevő szolgáltató köteles számhordozást az átadó szolgáltatóval
egyeztetni, amely az előfizető közreműködését is igényelheti.

Kelt: ________________________________ (város), ___________ év _______ hó _ _____nap

Szolgáltató

Előfizető
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SZÁMHORDOZÁSI NYILATKOZAT

ELŐFIZETŐ PÉLDÁNYA

Szerződés száma: 
Előfizető neve / cégnév: 
Lakóhelye / tartózkodási helye / székhelye:
Szolgáltatási hely:
Anyja születési neve:
Szül. hely, idő:

Születési idő:

év

hó

na p

Szig. sz.*:
Cégjegyzékszám / nyilvántartási szám:
Adószám:
A szerződés megkötéséhez szükséges a cégkivonat, valamint az aláírási címpéldány másolata.
A *-gal jelölt mezők megadása nem kötelező.

Alulírott Előfizető a Hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, a 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a számhordozhatóságra
biztosított lehetőségemmel élve adataim megadásával úgy nyilatkozom, hogy vezetékes távbeszélő szolgáltatásra a DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltatót (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., Cg.: 01-09-667975) választom, és e szolgáltatásra előfizetői szerződést
kötök, amelynek során az alább rögzített kapcsolási számot/számokat meg kívánom tartani.
A megtartani kívánt kapcsolási szám/számok:
Kijelentem, hogy a(z) _______________________________ Szolgáltatóval (Továbbiakban: Átadó Szolgáltató) megkötött előfizetői szerződéssel rendelkezem,
és tudomásul veszem, hogy ez az előfizetői szerződésem ezen kapcsolási szám/számok vonatkozásában megszűnik.
Kijelentem, hogy az Átadó Szolgáltató felé 30 napnál régebbi, lejárt díjtartozásom nincs, irányomban számhordozást kizáró feltétel nincs.
Tudomásul veszem, hogy az Átadó Szolgáltató a számhordozási igényemet az alábbi esetekben megtagadhatja, és amely feltételek megvalósulása
esetén a számhordozás az akadály elhárultáig nem tud megvalósulni:
a) a számhordozást kérő előfizető nem azonosítható a Rendelet 5. § (1) bekezdésnek megfelelően közölt adatok alapján, vagy
b) az előfizetőnek a számhordozási igény átadó szolgáltató részére történt bejelentésének időpontjában az átadó szolgáltatóval szemben több mint
30 napja lejárt számlatartozása van, amelyről az átadó szolgáltató az előfizetőt az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 144. §-a szerint igazolhatóan értesítette, vagy
c) az átadó szolgáltató a Rendelet 3. § (8) bekezdés szerinti esetekben egyeztetést igényel.
Az Előfizetőnek az Átadó Szolgáltatóval szemben a számhordozási igény bejelentésének időpontjában fennálló számlatartozása, illetve a határozott
időtartamhoz, kedvezményesen vagy egyéb módon kedvezményesen értékesített készülékhez kapcsolódó követelés a számhordozás kezdeményezése
esetén lejárttá válik.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szolgáltató a fentiek szerinti adataimat az Átadó Szolgáltató számára a számhordozási igényem teljesítése érdekében átadja és egyúttal megbízom a Szolgáltatót a számhordozás lebonyolítására.
Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás bekötésétől számított 2. munkanapon a számhordozás megvalósul.
Tájékoztatjuk, hogy:
a) a számátadási időablak alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet,
b) a hangposta üzenetek nem vihetők át,
c) az előre fizetett csomag esetén a fel nem használt összeg számátadáskor elvész, kivéve, ha az átvevő szolgáltató ettől eltérően rendelkezik,
d) az átadó szolgáltató által kedvezménnyel értékesített, hálózati zárral ellátott készülék kizárólag akkor használható az átvevő szolgáltató hálózatában,
ha az átadó szolgáltató a hálózati zárat a Rendelet 5. § (9) bekezdése szerint feloldotta,
e) az előfizetőnek az átadó szolgáltatóval szemben a számhordozási igény bejelentésének időpontjában a Rendelet 5. § (7) bekezdése szerint lejárt
számlatartozása keletkezik, melyet az előfizető az átadó szolgáltatónál köteles 8 munkanapon belül kiegyenlíteni, vagy a Rendelet 5. § (8) bekezdése
szerint az átvevő szolgáltatónál az általa megadott feltételekkel,
f) a Rendelet 3. § (8) bekezdés szerinti esetekben az átadó szolgáltató kérésére az átvevő szolgáltató köteles számhordozást az átadó szolgáltatóval
egyeztetni, amely az előfizető közreműködését is igényelheti.

Kelt: ________________________________ (város), ___________ év _______ hó _ _____nap

Szolgáltató

Előfizető

