
 

 

 

 

 
Nyilatkozat előfizetői szerződés felmondásáról  

 
 

Alulírott, 

Cégnév / Egyéni vállalkozó neve:  

Székhely:  

Adószám:  

 

a No Roaming Kft. pénztárgép adatátviteli szolgáltatásának előfizetőjeként kérem az alábbi azonosítókkal 
rendelkező online pénztárgép(ek) adatátviteli szolgáltatásának a megadott dátummal történő megszüntetését. 

 
A felmondásban érintett pénztárgép(ek): 

Pénztárgép 
AP száma 

Szerződés száma 
Szolgáltatás 
utolsó napja 

Felmondás oka 

    

    

    

 
Kérem, válassza ki a felmondás típusát! 
 

 VÉGLEGES FELMONDÁS  ÁTSZEMÉLYESÍTÉSI CÉLÚ FELMONDÁS 

Az előfizetői szerződés végleges 
felmondásával Előfizető tudomásul veszi, 
hogy az érintett online pénztárgép 
adatforgalma visszavonhatatlanul letiltásra 
kerül. Ezt követően a pénztárgép csak az 
adóügyi ellenőrző egység (AEE) cseréjét 
követően lesz ismét használható, amelynek 
legalább 70.000,- forintos költsége az 
Előfizetőt terheli.  
 
Amennyiben a pénztárgépet a szerviz 
leselejtezte, kérjük, küldje el részünkre a 
selejtezési dokumentumokat is! 

Akkor válassza ezt az opciót, ha tervezi a pénztárgép értékesítését 
viszonteladó vagy másik üzemeltető részére hat hónapon belül. 
Ez esetben a pénztárgép adatforgalma átmenetileg kerül leállításra, 
de amennyiben 180 napon belül nem kerül átszemélyesítésre új 
üzemeltetőre, az végleges felmondásnak minősül, és az adatforgalom  
visszavonhatatlanul letiltásra kerül. 
 
Kérem, jelölje meg az alábbiak közül 

_____________________ nevű ____________ veszi át a gépet. 
VAGY 

 Még nem tudom, kinek fogom tudni eladni/átadni a gépet. 

 
Amennyiben a pénztárgépet később még használni szeretné, akkor a szüneteltetési nyilatkozatot küldje el részünkre!  
 

A kitöltött és aláírt felmondási nyilatkozatot, valamint a NAV részére a pénztárgép használatból kivonásáról 
beküldött PTGTAXUZ nyomtatványt és annak elfogadó nyugtáját beszkennelve vagy lefotózva e-mailen vagy 
postai úton tértivevényes vagy ajánlott levél formájában áll módunkban befogadni.  

Amennyiben a felmondási dokumentumok a tárgyhónap vége előtt legalább 3 munkanappal beérkeznek hozzánk, 
akkor garantáljuk, hogy nem indul el a következő havi adatszolgáltatás. 

 

 
Kelt: ……………………………………… 
 

Előfizető cégszerű aláírása 
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