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Nyilatkozat szüneteltetésről
Alulírott,
Cégnév
Székhely
Cégjegyzékszám vagy
Nyilvántartási szám
Adószám
Egyedi ügyfél azonosító
A Mobil Adat Kft. pénztárgép adatátviteli szolgáltatásának előfizetőjeként kérem az alábbi azonosítókkal
rendelkező online pénztárgép adatátviteli szolgáltatás megadott dátummal történő, az alábbi megjelölt
időtartamra történő szüneteltetését.
A szüneteltetésben érintett pénztárgépek:
Üzemeltetési hely

Szerződés azonosító

Pénztárgép azonosító

Szüneteltetés induló dátuma és időtartama:
Tájékoztatjuk, hogy a 2015. január 1-én hatályba lépett 47/2014. (XII. 30.) NGM. rendelet 9 §. szerint a
korábbi erre vonatkozó 74/2013-as rendelet 2. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészült ki:
„(2a) A szolgáltatás szüneteltetésének idejére a hatósági árat nem kell megfizetni, a szolgáltató a
szüneteltetés megkezdésekor és a szolgáltatás újabb megkezdésekor sem számíthat fel díjat
az üzemeltető terhére.”
A fentiek értelmében a Szolgáltatónál bejelentett, az üzemeltetés alatt szüneteltetett pénztárgépek
2015. január 1-től az Előfizetői Szolgáltatás szüneteltetési idejére mentesülnek a havidíj fizetése
alól. Ezen nyilatkozatot kizárólag postai úton, tértivevényes,- vagy ajánlott levél formájában áll
módunkban befogadni. A szüneteltetés iránti kérelmet az Előfizető köteles a szüneteltetés kezdő dátuma
előtt legalább 15 nappal előbb bejelenteni a Szolgáltatónál, azaz ezen időpontig a tértivevényes, vagy
ajánlott levél Szolgáltató részére történő postai kézbesítésének meg kell történnie.
A szüneteltetés ideje alatt a pénztárgép és a NAV közötti adatkapcsolat szünetel, amelyről a
Szolgáltató a NAV-ot értesíti.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAV állásfoglalásának megfelelően 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 12 hónap. Az Üzemeltető a
szüneteltetés tényéről a NAV-ot köteles tájékoztatni a NAV honlapján megadottak szerint.
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.
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