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Kivonat a Szolgáltató ÁSZF-éből: 

(ÁSZF. 2.1.1.) Szolgáltatás szüneteltetése: A Szolgáltatás ideiglenes üzemen kívül helyezése, amely történhet 

az Előfizető vagy a Szolgáltató érdekkörében is. A szüneteltetés időtartama alatt nincs díjfizetés és adatátvitel 

a pénztárgép és a NAV között.  

 

(ÁSZF. 5.2.3.) Az Előfizető a szolgáltatás Előfizető által kezdeményezett szüneteltetési lehetőségét minden nap-

tári évben egy alkalommal veheti igénybe és a hossza maximum 6 hónap lehet. A szolgáltatás szüneteltetés 

igénybevételét, a szolgáltatás szünetelés utáni újra aktiválást és a szünetelés időtartama alatti szolgáltatási jog-

viszony fenntartását a Szolgáltató díjmentesen biztosítja.  

Az Előfizető a NAV előírásai alapján kizárólag az alábbi folyamat betartásával veheti igénybe a szüneteltetést: 
 
Az Előfizető a Szolgáltató címére eljuttatja az alábbi dokumentumokat (Posta cím: Datron Távközlési Zrt. 1625 
Budapest Pf.26. vagy faxon: 06 1 5888 099): 

 

 A NAV-nak elküldött, felfüggesztést igazoló PGTAXUZ nyomtatványt, valamint a NAV által a kérelem 
elfogadásáról szóló, visszaküldött Elfogadó nyugta vagy érkeztetési bizonylat másolatát.  

 A Szolgáltató honlapjáról letölthető „Nyilatkozat szüneteltetésről” nyomtatványt - kitöltve. A szünetel-
tetési nyilatkozat csak a szerződést is aláíró személy aláírásával, vagy cég esetében, aláírási címpél-
dánnyal együtt érvényes, amelyet csatolni kell a nyilatkozat mellé. (Letöltés helye: 

www.datron.hu/dokumentumok) 

 
A Szolgáltató a nyilatkozaton kért dátumtól, de legkorábban a dokumentumok beérkezésétől számított 
8 nap múlva kezdi meg a Szolgáltatás szüneteltetését. 
 
A Szolgáltatás speciális feltételei következtében a Szolgáltató által kiszámlázásra kerülő díj minden 
esetben teljes havidíj, amely minden hónapban kiszámlázásra kerül, amikor az Előfizető adatátviteli 
szolgáltatása aktív. 

 
Abban az esetben, ha az Előfizető a „Nyilatkozat szüneteltetésről” nevű nyomtatványon feltünteti a szüneteltetés 

végdátumát, és az a szüneteltetés kezdő dátumától számított 6 hónapon belül van, akkor az adatátviteli szolgál-

tatást a kért dátumtól automatikusan újra aktiváljuk.  

Amennyiben az Előfizető a szüneteltetés maximális 6 havi időtartamának lejáratát megelőzően nem vonja vissza 

a szüneteltetést, a Szolgáltató automatikusan újra aktiválja a Szolgáltatást a NAV egyidejű értesítése mellett. A 

Szolgáltató az újra aktiválásért nem számít fel díjat, de megkezdi a szolgáltatási díjak számlázását. Amennyiben 

az Előfizető a számlák kifizetésével késedelembe esik, úgy a Szolgáltató az ÁSZF-ben részletezett felszólító 

folyamat alapján jár el. Amennyiben a folyamat során az Előfizető a számlatartozását nem rendezi, a Szolgáltató 

felmondja a Szolgáltatási szerződést a NAV egyidejű értesítése mellett, valamint a SIM chipet véglegesen kikap-

csolja a szolgáltatásból. 

Szüneteltetési nyilatkozatot csak postai úton, vagy faxon fogadunk el! 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti nyilatkozatot elolvastam és teljes tartalmát tudomásul vettem.  

 

Kelt: 

 ...................................................................................  

                      Előfizető cégszerű aláírása 


