
TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft.

1/e melléklet

Kiegészítő szolgáltatások módosítása 

Hívószám                Ügyfélazonosító            

Előfizető adatai
Név      Előző ill. leánykori név

Állandó lakcím(székhely)        Egyéb telefonszám

Levelezési és/vagy számlázási cím:
Irsz: Helység: Utca: Házszám:
Születési hely    Születési idő           Anyja neve

Személyazonosító igazolvány       Egyéb okmány típusa                    Egyéb okmány azonosítója

Képviselő/meghatalmazott neve    Cégbejegyzési száma                   Adóig azonosítószám

Bank neve      Bankszámla száma

Kiegészítő szolgáltatások
□ Titkos szám
    (névjegyzékben nem,
    tudakozóban nem)

□ Rejtett szám
   (névjegyzékben nem,
    tudakozóban igen)

□ Tételes     
   számlamelléklet □ Hívásvárakoztatás

□ Hívószámkijelzés 
   engedélyezése 

□ Nevezetes  
   szám

□ Könnyű szám □  Nagyon könnyű 
    szám

□  Előfizető által    
    kért szám

□  “Ne zavarj”   
     szolgáltatás

Sajátszám kijelzés tiltása
□   Állandó letiltás □   Állandó letiltás hívásonkénti         

     engedélyezéssel
□   Hívásonkénti letiltás

Híváskorlátozás
□   Nemzetközi 
távhívás letiltása
(+ ill. 00)

□   Nemzetközi és 
belföldi távhívás 
letiltása
(+ ill. 00, 06)

□   Nemzetközi szám 
és mobilszám 
hívásának tiltása
(+ ill. 00, 06 -20,
   06-30, 06 -70)

□ Nemzetközi szám, 
és az Audiotex szám 
letiltása
(00, 06-90, 06-91)

□  Nemzetközi 
távhívás, a 
távszavazás és az 
Audiofix hívás 
letiltása (00,06-81)

□   Nemzetközi 
távhívás és emelt 
díjas hivás letiltása
(+ ill. 00, 06-90, 06-
81)

□   Emeltdíjas 
számok hívásának 
letiltása 
(06-90, 06-81)

□   A távszavazás és 
az Audiofix 
szolgáltatás 
hívásának letiltása 
(06-81)

□  Mobil számok    
 tiltása
(06-20,
 06-30,
 06-70)

□   Segélykérő 
hívások kivételével 
minden hívás 
letiltása

□   Nemzetközi távhívás, mobil számok és 
emelt díjas hivás letiltása
(+ ill. 00, 06-20, 06-30, 06-70,
               06-90, 06-91, 06-80)

□   Audiotex 
szolgáltatás 
hívásának letiltása 
(06-90, 06-91)

□   Mobilszám és emelt díjas szám 
hívásának letiltása
(06-20, 06-30, 06-70, 06-90, 06-91, 06-81)

Aktíválás/szüneteltetés pipa ill. annak kivételével.
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Nyilatkozat
A megrendelt  kiegészítő szolgáltatás igénybevételi  feltételeit  megismertem, azokat 
tudomásul vettem. 
A megrendelés az ügyfél általi visszavonásig érvényes.

[Pápa], 2007. […..]

Ügyintéző/Szolgáltató aláírása Előfizető, vagy törvényes  képviselőjének 
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