Szolgáltató: Mobil Adat Kft.
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
Call Center:+36 1 5100 683
e-mail: ugyfelszolgalat@mobil-adat.hu

Nyilatkozat szüneteltetésről
A kérelem kötelező adategyeztetést tartalmaz, amelynek kitöltése nélkül a kérelem elutasításra kerül.
Alulírott,
Cégnév*
Székhely*
Levelezési
cím*
Adószám*

Egyedi ügyfél azonosító*

Email cím*

Mobilszám*

* Kérelemező által kötelezően kitöltendő mezők
A Mobil Adat Kft. pénztárgép adatátviteli szolgáltatásának előfizetőjeként kérem az alábbi azonosítókkal rendelkező
online pénztárgép adatátviteli szolgáltatás szüneteltetését. A szüneteltetésben érintett pénztárgépek:
Üzemeltetési hely

Szerződés azonosító

Pénztárgép azonosító

Szüneteltetés induló dátuma:

A szüneteltetés menete:
Az Előfizető köteles a szüneteltetés iránti kérelem benyújtását megelőzően a PTGTAXUZ
elnevezésű nyomtatványon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére bejelenteni a pénztárgép
használatának 30 napot meghaladó szüneteltetését.
-

Kérjük, hogy a szüneteltetés iránti kérelemmel egyidejűleg szíveskedjenek a NAV felé
történt bejelentést Társaságunk felé igazolni, ellenkező esetben a szüneteltetés iránti
kérelmét nem áll módunkban teljesíteni.
Ezen szüneteltetési nyilatkozat + PTGTAXUZ nyomtatvány + annak elfogadó nyugtája

-

A szüneteltetési nyilatkozatot kizárólag postai úton, tértivevényes,- vagy ajánlott levél
formájában áll módunkban befogadni. (Cím: 1037 Budapest, Montevideó u. 3/b. III/1) A
Szolgáltató legkésőbb a szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 15 nap múlva
kezdi meg a Szolgáltatás szüneteltetését.
Címünkre: Mobil Adat Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.

A szüneteltetés ideje alatt a pénztárgép és a NAV közötti adatkapcsolat szünetel, amelyről a Szolgáltató a NAVot értesíti.
A szüneteltetés időtartama legalább 30 nap, ennél rövidebb időre az ÁSZF-nek megfelelően nem áll módunkban a
beállítást elvégezni. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a szüneteltetés maximális időtartama 6 hónap.
A Szolgáltatónál bejelentett, az üzemeltetés alatt szüneteltetett pénztárgépek 2015. január 1-től az Előfizetői
Szolgáltatás szüneteltetési idejére mentesülnek a havidíj fizetése alól.
A szüneteltetés megszüntetését (a pénztárgép visszakapcsolását) tértivevényes vagy ajánlott levélben, vagy az
Üzemeltető a telefonos ügyfélszolgálatunkon (06-1/5100-683), szóbeli bejelentéssel kérheti.
Amennyiben az Üzemeltetőnek kizárólag szüneteltetett pénztárgépe van, úgy a szüneteltetés idejére nem készül
számla.

Kelt: ..................................................
Előfizető cégszerű aláírása

