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MEGÁLLAPODÁS
elôfizetés átruházásáról

pannon

1. Felek:

1.1 Átadó
Név: __________________________________________________
Lakcím vagy székhely: __________________________________________________
Képviselô: __________________________________________________
Ügyfélszám: __________________________________________________

1.2 Átvevô
Név: __________________________________________________
Lakcím vagy székhely: __________________________________________________
Képviselô: __________________________________________________

1.3
ICC-szám: __________________________________________________

2. A Felek a mai napon megjelentek a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermében / Pannon Partner
üzleteiben és kijelentik, hogy megállapodtak a fent megjelölt Pannon elôfizetés átruházásában.
A Pannon GSM Távközlési Zrt. hozzájárulása esetén az Átvevô új Elôfizetôi szerzôdést köt 
a szolgáltatás a fent megjelölt számon történô igénybevételére.

2.1 Az Átvevô kötelezi magát arra, hogy a mai naptól a fent megjelölt mobiltelefonszámon feldolgozásra
kerülô forgalmat, mint a szolgáltatás ellenértékét a Pannon GSM Távközlési Zrt. részére a megkötésre
kerülô Elôfizetôi szerzôdés szerint megfizeti.

2.2 A Felek megállapodnak abban, hogy az Átvevô számláján megjelenô, a mai napot követôen 
feldolgozott szolgáltatás Átadót terhelô, de Átvevô által a 2.1 pont szerint megfizetett díját 
a Pannon GSM Távközlési Zrt. részletes számlája alapján egymással elszámolják.

Ügyintézô neve (olvashatóan): ______________________________

Üzlet kódja: ______________________________ Üzletkötô kódja: ______________________________

Dátum: ______________________________

______________________________ ______________________________
Átadó Átvevô

A Pannon GSM Távközlési Zrt. az Általános Szerzôdési Feltételek 10. pontja szerint, az Átvevôvel megkötendô
Elôfizetôi szerzôdés aláírásával egyidejuleg, a jelen megállapodás záradékolásával hozzájárul a SIM-kártya
átadásához. Ezzel egyidejuleg az Átadó elôfizetôi jogviszonya közös megegyezéssel megszunik.

______________________________
Pannon GSM Távközlési Zrt.
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1.	 Felek:

1.1	 Átadó

	 Név:																																																																																																																																																																																																																																																												

	 Lakcím	vagy	székhely:																																																																																																																																																																																																																																													

	 Képviselő:																																																																																																																																																																																																																																																					

	 Ügyfélszám:																																																																																																																																																																																																																																													

1.2	 Átvevő

	 Név:																																																																																																																																																																																																																																																												

	 Lakcím	vagy	székhely:																																																																																																																																																																																																																																													

	 Képviselő:																																																																																																																																																																																																																																																					

1.3	 ICC-szám:																																																																																																																																																																																																																																															

2.	 A	Felek	a	mai	napon	megjelentek	a	Telenor	Magyarország	Zrt.	bemutatótermében	/	Telenor	Partner	üzletében	és	kijelentik,	hogy	
megállapodtak	a	fent	megjelölt	Telenor	elôfizetés	átruházásában.	A	Telenor	Magyarország	Zrt.	hozzájárulása	esetén	az	Átvevô	
új	Elôfizetôi	szerzôdést	köt	a	szolgáltatás	fent	megjelölt	számon	történô	igénybevételére.

2.1	 Az	Átvevô	kötelezi	magát	arra,	hogy	a	mai	naptól	a	fent	megjelölt	mobiltelefonszámon	feldolgozásra	kerülô	forgalmat	mint	
a	szolgáltatás	ellenértékét	a	Telenor	Magyarország	Zrt.	részére	a	megkötésre	kerülô	Elôfizetôi	szerzôdés	szerint	megfizeti.

2.2	 A	Felek	megállapodnak	abban,	hogy	az	Átvevô	számláján	megjelenô,	a	mai	napot	követôen	feldolgozott	szolgáltatás	Átadót	
terhelô,	de	Átvevô	által	a	2.1	pont	szerint	megfizetett	díját	a	Telenor	Magyarország	Zrt.	részletes	számlája	alapján	egymással	
elszámolják.

Ügyintézô	neve:																																																																																																																																																																																																																																																

Üzlet	kódja:																																																																															Üzletkötő	kódja:																																																																																																																																																	

A	Telenor	Magyarország	Zrt.	az	Általános	Szerzôdési	Feltételek	10.	pontja	szerint,	az	Átvevôvel	megkötendô	Elôfizetôi	szerzôdés	
aláírásával	egyidejűleg,	a	jelen	megállapodás	záradékolásával	hozzájárul	a	SIM-kártya	átadásához.	Ezzel	egyidejűleg	az	Átadó	
elôfizetôi	jogviszonya	közös	megegyezéssel	megszűnik.

Mobiltelefonszám:

MEGÁLLAPODÁS
ELôFIZETéS	ÁTruhÁZÁSÁróL

+	36

																																																																																										
Átvevő

																																																																																										
Átadó

																																																																																										
Telenor	Magyarország	Zrt.

Kelt:																																																					,																	év																																	hó																	napján.
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