Szerződés kiegészítés helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz
kapcsolódó adatkezelésről és kényelmi szolgáltatások megrendeléséről
Előfizető neve:

Szerződésszám:

Kapcsolattartó neve (csak ha eltér):

Kapcsolattartásra alkalmas telefonszám:

Szolgáltatási telefonszám (amelyre a szolgáltatást igényli):
Vételi hely (szolgáltatás hozzáférési pont) címe:

Előfizetői adatok kezelése

Kérjük, hogy az igényelt szolgáltatás szerint az adatkezelési módok közül válasszon ki egyet a hozzá tartozó körbe írt X-szel.
Kérem adataim tudakozó általi kiadását, továbbá megjelentetésüket a nyilvánosan terjesztett elektronikus telefonkönyvben.
Kérem adataim közül nevem, telefonszámom, házszám nélküli címem tudakozó általi kiadását és megjelentetését a
nyilvánosan terjesztett elektronikus telefonkönyvben.
Adataim tudakozó általi kiadását kérem, a telefonkönyvben történő közzétételhez nem járulok hozzá. (Rejtett szám szolgáltatás)
Adataim kiadásához sem a tudakozóban, sem a telefonkönyvben nem járulok hozzá. (Titkos szám szolgáltatás)

Kényelmi szolgáltatások
Tételes számlamelléklet

Szolgáltatás díja: a helyhez kötött telefonszolgáltatás ÁSZF 1. számú melléklete szerint.

A Szolgáltató által alkalmazott telefonközpont rögzíti az Előfizető hívószámáról kezdeményezett hívások adatait, így az előfizető részletes
híváskimutatást kaphat, amely tartalmazza a helyi, belföldi távolsági, nemzetközi, mobil, a telefonszolgáltatás útján igénybe vett telefonszolgáltatások részleteit. Amennyiben az Előfizető rendszeresen másnak is átengedi használatra a telefonállomást, az Előfizetőnek a hívásrészletezés kiadásához írásban nyilatkoznia kell, hogy a használó hozzájárulásával is rendelkezik. A használó is kérheti a hívásrészletezés
kiadását, amely csak az Előfizető hozzájárulásával teljesíthető.
Rendszeres hívásrészletezés
Formátum:		

E-mail:		

Hívó fél előfizető számának
megjelenítése és letiltása

Eseti hívásrészletezés

Hívásrészletezés időszaka:

Nyomtatvány:

Cím:

Szolgáltatás díja: a helyhez kötött telefonszolgáltatás ÁSZF 1. számú melléklete szerint.

A hívó fél előfizetői számának megjelenítése (CLIP) szolgáltatás lehetővé teszi az Előfizető számára, hogy az általa hívott fél készülékén
hívószáma megjelenjen, míg a hívó fél előfizetői száma megjelenésének tiltása (CLIR) szolgáltatás az Előfizető számára hívószámának
a hívott telefonkészülékén történő megjelenítését akadályozza meg.
Állandó letiltás

Állandó letiltás hívásonkénti engedélyezéssel

Hívásonkénti letiltás (előfizetői beállítás)

Az egységes segélykérő hívás esetén, a további intézkedésre jogosultak a hívó előfizetői azonosítói számot továbbadhatják.

Hívásátirányítás

Szolgáltatás díja: a helyhez kötött telefonszolgáltatás ÁSZF 1. számú melléklete szerint.

Az Előfizető, ha nem tudja fogadni az állomásra érkező hívásokat, átirányíthatja azokat egy aktiváláskor megadott másik távbeszélő állomásra. Aktív hívásátirányítás alatt a bejövő hívásokat a központ minden esetben a megadott telefonszámra kapcsolja.
Feltétel nélküli átirányítás szám: _______________________

Átirányítás foglaltság esetén: ________________________

Átirányítás „nem felel” esetén szám: ____________________

Kicsengési idő (10-60mp):

Állandó híváskorlátozás

Szolgáltatás díja: a helyhez kötött telefon szolgáltatás ÁSZF 1. számú melléklete szerint.

A szolgáltatás igénybevételével lehetősége nyílik az Előfizetőnek arra, hogy az általa beállított hívásirányokban (pl. emeltdíjas, nemzetközi
hívások) a telefonszámáról kezdeményezett hívások blokkolásra kerüljenek. A szolgáltatás helytelen használatából eredő panaszokért a
szolgáltató nem vállal felelősséget. A korlátozás keretében az alábbi hívásirányok kerülnek letiltásra (több is választható):

Nemzetközi irány

Emelt díjas

(00)

Kezdeti híváskorlátozás feloldása

(06-90; 06-81)

Mobil

(06-20; 06-30; 06-70)

Szolgáltatás díja: a helyhez kötött telefon szolgáltatás ÁSZF 1. számú melléklete szerint.

Kelt: __________________________________

_______________________________________			
Szolgáltató (Greencom Hungary Kft.)

_______________________________________

Előfizető

