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Nyi latkozat szünete[tetésrő|.

AIu [írott,

Cé9név:

5zékhetyl
Cé9jegyzékszám vagy

i nyil,vántartási szám:

Adószáml

A No Roaming Kft. pénztáigép adatátvitetiszol,gáttatásának eLőfizetőjeként kérem az atébbi azonosítókkaI
rendelkező onIine pénztárgép adatátvite[i szotgá[tatás megadott dátummat történő, az al,ábbi megjetött

időtartam ra szó[ó szüneteltetését.

A szünete[tetésben érintett pénztárgépek:

Üzemettetési hety szerződés azonosító : pénztárgép azonosító

hónapja; ... ,|,.,. 
j 

:':j

"; ,,;,
Szüneteltetés uto[só hónapja:

A2015.január 1-én hatátyba [épett 47/2014, tXl1.30.1 NGM. rendelet 9 §. szerint a korábbi erre vonatkozó
74l2013-as rendelet 2. §-a a következő l2a| bekezdésseI 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 Szotgáttatónát beietentett, az üzemeltetés alatt szüneteltetett pénztárgépek
2015. január 1-tőt az EtőfizetőiSzotgáttatás szüneteltetési idejére mentesülnek a havidíj fizetése alól.
Ezen nyilatkozatot beszkennelve e-mai[en, faxon vagy eredetiben postai úton ajántott LevéL formájában átt
módunkban befogadni. A szüneteltetés iránti kérelmet azEl,őíizető köteles a szüneteltetés kezdő dátuma
etőtt Legalább 15 nappal, etőbb bejetenteni a Szolgáltatóná|,, azaz ezen időpontig az aláírt nyilatkozat
Szotgáttató részére történő kézbesítésének meg ke[[ történnie.

A szünete[tetés ideje alatt a pénztárgép és a NAV közötti adatkapcsolat szünetel, amelyrő[ a Szol,gáttató
a NAV-ot értesíti,

Fe[hívjuk szíves figye[mét, hogy a NAV áll,ásfog[a[ásának megfe[e[ően a szüneteltetés időtartama tegatább
30 nap, enné[ rövidebb időre az ASZF-nek megfe[elően nem á[[ módunkban a beáttítást e[vé9ezni,
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a szünetettetés maximátis időtartama ó hónap. Az Üzemeltető a
szüneteltetés tényéről, a NAV-ot köteles tájékoztatni a NAV hon[apján megadottak szerint.

A szüneteltetés megszüntetését [a pénztárgép visszakapcsoÉsát] szintén beszkennelve e-mailen, faxon
vagy eredetiben postai.úton ajánlott tevét formájában kérheti.

Amennyiben az Uzemeltetőnek kizárólag szüneteltetett pénztárgépe van, ú9y a szüneteltetés idejére nem
készü[ szám[a,

Ke[t:
Etőfizető cégszerű a[áírása


