ЗАЯВЛЕНИЕ
за SMS услуги
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Желая да ми бъдат активирани SMS услуги
Желая да ми бъдат деактивирани SMS услуги
ЗАЯВЕНИ УСЛУГИ
1) Безплатно известяване преди преустановяване на електрозахранването поради просрочено плащане
2) Проверка на текущо задължение с изпращане на 1 SMS* на номер 170077 с текст smetka
*без увеличение на тарифата, според абонаментния план

ДАННИ ЗА КЛИЕНТА
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ
КЛИЕНТСКИ НОМЕР 1

КЛИЕНТСКИ НОМЕР 2

КЛИЕНТСКИ НОМЕР 3

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

ИМЕЙЛ

МОБИЛЕН ОПЕРАТОР

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1.
2.
3.
4.
5.

Заявените услуги ще бъдат активирани/деактивирани в рамките на 24 часа след регистриране в информационната система на
Електрохолд.
Един Клиентски номер може да бъде регистриран от един единствен мобилен телефон;
За отказ от услугата е необходимо да изпратете SMS с текст stop и Вашия/те Клиентски номер/а на 170077;
За промяна на Клиентски номер/а, изпратте SMS с текст stop и Вашия/те Клиентски номер/а на 170077, след което изпратете SMS
с текст новия/те Клиентски номер/а, за който/които желаете да получавате информация на 170077;
При промяна на мобилния оператор, моля да се свържете с нас на 0700 10 010, в противен случай услугата няма да бъде
предоставена по технически причини.

ЗА КОНТАКТ

• 0700 10 010 (информационна линия)
• sales@electrohold.bg

Запознат съм, че:
- представените с това заявление лични данни се използват за целите на неговата обработка в съответствие с изискванията на приложимата нормативна
уредба за обработка на лични данни, Политиката за поверителност и вътрешно организационните документи на дружеството.
- подробна информация може да бъде получена от служителите на дружеството и на адрес www.electrohold.bg/sales в секция “Защита на личните данни”.
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