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Tekintettel arra a tényre, hogy számhordozási jogosultságommal élve a Magyar Telekom Nyrt-vel blue mobile mobil
rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére Előfizetői szerződést kívánok kötni, kérem az átadó Szolgáltatót, hogy a
számhordozási eljárás lebonyolításához szükséges adataimat közvetlenül a Meghatalmazott felé igazolja.
Ezúttal meghatalmazom a Magyar Telekom Nyrt-t, hogy a számhordozási eljárásban az Átadó szolgáltatóval az előfizetői
szerződés megszűnéséhez, valamint a számhordozási eljárás lebonyolításához szükséges valamennyi, jogszabály által
meghatározott adatot, beleértve az átadó szolgáltatónál esetlegesen fennálló előfizetői jogviszonyommal kapcsolatos
tartozások tényét, azok összegét, a hozzájuk kapcsolódó számlázási adatokat is megismerje, kezelje és egyeztesse a
mobil távközlési szolgáltatók és az érintett hatóságok előtt a számhordozás lebonyolítása ügyében, valamint a
képviseletre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint és azok keretei között engem teljes jogkörrel
képviseljen.
A Magyar Telekom Nyrt, mint átvevő Szolgáltató jelen nyilatkozatban írásban tájékoztatja az előfizetőt a következőkről:
a) a számátadási idõablak alatt a szolgáltatás részben vagy egészben szünetelhet,
b) a hangposta üzenetek nem vihetõk át,
c) az elõre fizetett csomag esetén a fel nem használt összeg számátadáskor elvész, kivéve, ha az átvevõ szolgáltató
ettõl eltérõen rendelkezik,
d) az átadó szolgáltató által kedvezménnyel értékesített, hálózati zárral ellátott készülék kizárólag akkor használható
az átvevõ szolgáltató, azaz a Magyar Telekom Nyrt. hálózatában, ha az átadó szolgáltató a hálózati zárat a
számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 5. § (9) bekezdése szerint feloldotta (a
hálózati zár feloldásának díját a mindenkor hatályos Díjszabás tartalmazza)
e) az elõfizetõnek az átadó szolgáltatóval szemben a számhordozási igény bejelentésének idõpontjában a
számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 5. § (7) bekezdése szerint lejárt
számlatartozása keletkezik, melyet az elõfizetõ az átadó szolgáltatónál köteles 8 munkanapon belül kiegyenlíteni,

f) a számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 3. § (8) bekezdés szerinti eseteiben
az átadó szolgáltató kérésére a Magyar Telekom Nyrt, mint átvevõ szolgáltató köteles a számhordozást az átadó
szolgáltatóval egyeztetni, amely az elõfizetõ közremûködését is igényelheti.
Számhordozásom 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. számhordozási
igényemet törli. Ez esetben a számhordozás 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. Jelen aláírásommal a fent megjelölt
hordozni kívánt számra/számokra vonatkozó, Átadó szolgáltatónál hatályban lévő előfizetői szerződésemet, a
Meghatalmazottal egyeztetett, számátadási időablak végével azonos időpontra felmondom abban az esetben, ha a
számhordozási igény sikeresen teljesítésre kerül. Az Átadó szolgáltató választott időablak időpontjáról történő
értesítésével a Magyar Telekom Nyrt-t bízom meg. Előfizető jelen nyilatkozat aláírásával egyben kijelenti, hogy fenti
tájékoztatást megkapta.
Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán
Cg. 01-10-041928 szám alatt
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A fenti meghatalmazást elfogalom.
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Számhordozási igény esetén szükséges egy előfizetői szerződés kitöltése is, melyet letölthet a honlapunkról www.bluemobile.hu,
vagy a szükséges dokumentumot kérheti személyesen munkatársunktól. Számhordozás esetén jelen dokumentumot a kitöltött
előfizetői szerződéssel együtt jutassa el hozzánk e-mailen (szamhordozas@bluemobile.hu), faxon a 06 1 447 4128 számon, vagy
postán (Magyar Telekom Nyrt. 1519 Budapest, Pf.434). 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.

