+

+

CB

OBS! Skriv ej i detta fält. Reserverat för OCR-läsning.

Fullmakt

Telenor Sverige AB
116 88 Stockholm
Tel: 020-22 22 22
Fax: 0455-33 12 47

Mobil Nummerportabilitet

1. Kunduppgifter
Person-/organisationsnr:
Namn/Företag:
Kontaktperson (om företag):

E-post:

Adress:

Postnr:

Ort:

Telefonnr:
Önskat porteringsdatum:

Nuvarande operatör:

Porteringen kommer att utföras under natten till det angivna datumet.
Tidigaste tidpunkt för portering är sex arbetsdagar från tidpunkten då ordern
utförs hos återförsäljare eller då ordern inkommit till Telenors kundtjänst.

Svar till kund via: (endast ett alt)
Brev

(År-Mån-Dag)

SMS

E-post

2. Telefonnummer alt. nummerserie (fr o m–t o m)

Denna fullmakt ger Telenor Sverige AB rätt att portera in ovanstående nummer till Telenor Sverige AB från nuvarande operatör. Detta kan medföra att nuvarande abonnemang avslutas hos
nuvarande operatör. Vid en order medför detta att abonnemanget hos nuvarande operatör avslutas.
Endast betalningsansvarig äger rätt att skriva på fullmakten.
Om det/de nummer som önskas porteras tillhör kontantkort måste de vara registrerade med namn och personnummer för att portering ska tillåtas.
Telenor kommer att arkivera denna fullmakt då din nuvarande operatör kräver detta.
Undertecknad är medveten om att de förhinder/skyldigheter som avtalats med nuvarande (avlämnande) operatör kan vara gällande, vilket kan medföra att undertecknad även
efter portering kan erhålla fakturor från nuvarande operatör. Detta så tillvida befintligt avtal eller abonnemang gäller.
Denna fullmakt är giltig en månad från det att den är undertecknad.

3. Underskrift betalningsansvarig
Ort och datum:
Underskrift:
Namnförtydligande:

4. Återförsäljaruppgifter

+

Svar till ÅF via: (endast ett alt)
Säljarens namn:

SMS

E-post:
Åf namn/stämpel:

+

Telenors ex

TC 31018 12-12

ÅF nummer:

+

+

CB

OBS! Skriv ej i detta fält. Reserverat för OCR-läsning.

Fullmakt

Telenor Sverige AB
116 88 Stockholm
Tel: 020-22 22 22
Fax: 0455-33 12 47

Mobil Nummerportabilitet

1. Kunduppgifter
Person-/organisationsnr:
Namn/Företag:
Kontaktperson (om företag):

E-post:

Adress:

Postnr:

Ort:

Telefonnr:
Önskat porteringsdatum:

Nuvarande operatör:

Porteringen kommer att utföras under natten till det angivna datumet.
Tidigaste tidpunkt för portering är sex arbetsdagar från tidpunkten då ordern
utförs hos återförsäljare eller då ordern inkommit till Telenors kundtjänst.

Svar till kund via: (endast ett alt)
Brev

(År-Mån-Dag)

SMS

E-post

2. Telefonnummer alt. nummerserie (fr o m–t o m)

Denna fullmakt ger Telenor Sverige AB rätt att portera in ovanstående nummer till Telenor Sverige AB från nuvarande operatör. Detta kan medföra att nuvarande abonnemang avslutas hos
nuvarande operatör. Vid en order medför detta att abonnemanget hos nuvarande operatör avslutas.
Endast betalningsansvarig äger rätt att skriva på fullmakten.
Om det/de nummer som önskas porteras tillhör kontantkort måste de vara registrerade med namn och personnummer för att portering ska tillåtas.
Telenor kommer att arkivera denna fullmakt då din nuvarande operatör kräver detta.
Undertecknad är medveten om att de förhinder/skyldigheter som avtalats med nuvarande (avlämnande) operatör kan vara gällande, vilket kan medföra att undertecknad även
efter portering kan erhålla fakturor från nuvarande operatör. Detta så tillvida befintligt avtal eller abonnemang gäller.
Denna fullmakt är giltig en månad från det att den är undertecknad.

3. Underskrift betalningsansvarig
Ort och datum:
Underskrift:
Namnförtydligande:

4. Återförsäljaruppgifter

+

Svar till ÅF via: (endast ett alt)
Säljarens namn:

SMS

E-post:
Åf namn/stämpel:

+

Återförsäljarens ex

TC 31018 12-12

ÅF nummer:

+

+

CB

OBS! Skriv ej i detta fält. Reserverat för OCR-läsning.

Fullmakt

Telenor Sverige AB
116 88 Stockholm
Tel: 020-22 22 22
Fax: 0455-33 12 47

Mobil Nummerportabilitet

1. Kunduppgifter
Person-/organisationsnr:
Namn/Företag:
Kontaktperson (om företag):

E-post:

Adress:

Postnr:

Ort:

Telefonnr:
Önskat porteringsdatum:

Nuvarande operatör:

Porteringen kommer att utföras under natten till det angivna datumet.
Tidigaste tidpunkt för portering är sex arbetsdagar från tidpunkten då ordern
utförs hos återförsäljare eller då ordern inkommit till Telenors kundtjänst.

Svar till kund via: (endast ett alt)
Brev

(År-Mån-Dag)

SMS

E-post

2. Telefonnummer alt. nummerserie (fr o m–t o m)

Denna fullmakt ger Telenor Sverige AB rätt att portera in ovanstående nummer till Telenor Sverige AB från nuvarande operatör. Detta kan medföra att nuvarande abonnemang avslutas hos
nuvarande operatör. Vid en order medför detta att abonnemanget hos nuvarande operatör avslutas.
Endast betalningsansvarig äger rätt att skriva på fullmakten.
Om det/de nummer som önskas porteras tillhör kontantkort måste de vara registrerade med namn och personnummer för att portering ska tillåtas.
Telenor kommer att arkivera denna fullmakt då din nuvarande operatör kräver detta.
Undertecknad är medveten om att de förhinder/skyldigheter som avtalats med nuvarande (avlämnande) operatör kan vara gällande, vilket kan medföra att undertecknad även
efter portering kan erhålla fakturor från nuvarande operatör. Detta så tillvida befintligt avtal eller abonnemang gäller.
Denna fullmakt är giltig en månad från det att den är undertecknad.

3. Underskrift betalningsansvarig
Ort och datum:
Underskrift:
Namnförtydligande:

4. Återförsäljaruppgifter

+

Svar till ÅF via: (endast ett alt)
Säljarens namn:

SMS

E-post:
Åf namn/stämpel:

+

Kundens ex

TC 31018 12-12

ÅF nummer:

Vik ihop
Tejpa här

Telenor Sverige
AB
Telenor
AB
Svarspost
351168
168601
601
Svarspost 351
371
20 Stockholm
Karlskrona
116 88

