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márkaváltási igénybejelentő
blue mobile szolgáltatásra váltáshoz
meghatalmazás és deaktiválási nyilatkozat
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 blue mobile Előfizetői (SIM) kártya aktiválása márkaváltási folyamat során történik, amelynek
időszakát a Magyar Telekom Nyrt. a kiszállítást követően telefonon egyezteti velem. Tudomásul veszem, hogy a
márkaváltási folyamat során a szolgáltatás ideiglenesen szünetelhet. Tudomásul veszem, hogy a márkaváltási
folyamattal kapcsolatos tájékoztatást a Magyar Telekom Nyrt. telefonos megkeresés esetén szolgáltat.
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 blue 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 30 440 8400-as ügyfélszolgálati számon tájékozódhatom. Amennyiben
a megrendelt terméket a kiszállítási időpontban nem veszem át, a Magyar Telekom Nyrt. márkaváltási igényemet törli.
Ez esetben a márkaváltás ismételt igénylésére a +36 30 440 8400-as számon van lehetőség. 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 Magyar Telekom előfizetők esetében ahol az Elő- és Számlafizető eltér, együttesen jogosultak eljárni.
Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán
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Márkaváltási igény esetén szükséges egy előfizetői szerződés kitöltése is, melyet letölthet a honlapunkról www.bluemobile.hu, vagy
a szükséges dokumentumot kérheti személyesen munkatársunktól. Márkaváltás esetén jelen dokumentumot a kitöltött előfizetői
szerződéssel együtt jutassa el hozzánk emailen (markavaltas@bluemobile.hu), faxon a 06 1 447 4128 számon, vagy postán (Magyar
Telekom Nyrt. 1519 Budapest, Pf.434) Figyelem! Fenti nyilatkozat kizárólag Telekom mobil vagy MOL mobile márkáról blue mobile
szolgáltatásra történő váltás esetén használható! Az Ön számára futárral küldendő új SIM kártyája normál (2FF) és micro (3FF) SIM
kártya képes mobilkészülékébe egyaránt behelyezhető lesz. A futár által kiszállított SIM kártya ára kifizetendő.

