För att överlåta ditt abonnemang behöver du och övertagande part fylla i och returnera den bifogade
överlåtelseblanketten. Det är viktigt att ni läser igenom nedan information så att ni vet vad som behövs för
att överlåtelsen ska kunna genomföras.


Samtliga förfallna fakturor hos frånträdande kund behöver vara betalda.



Blanketten behöver fyllas i och undertecknas av firmatecknare eller fullmäktig.



Tillträdande företag behöver vara registrerat hos bolagsverket.

Överlåtelsen genomförs inom 2 veckor från det att vi har fått in blanketten med alla uppgifter ifyllda. Ett
SMS med bekräftelse kommer att skickas när överlåtelsen är genomförd.
Viktigt att tänka på:


Pris per abonnemang som överlåts av privatkund till annan privatkund eller till företagskund är 250kr.
Kostnaden debiteras på frånträdande kund via kommande faktura.



Det är kostnadsfritt att överlåta ett företagsabonnemang till ett annat företag eller till privatkund.
Priserna för överlåtelse av företagsväxel är exkl. moms; 3Växel Start/3Frontoffice M 995 kr, 3Växel
Max/ 3Frontoffice L 3000 kr. Kostnaden kommer att läggas på kommande faktura på frånträdande
kund.



Vid en överlåtelse mellan privat/företag byts abonnemangsformen till ett likvärdigt abonnemang inom
samma prisplan. Vill du ändra abonnemanget till en annan prisplan behöver du kontakta oss.



Rabatter som är kopplade till abonnemanget upphör vid överlåtelse mellan privatkund och företag.
Eventuella Sparpakets- och Affärspaketsrabatter upphör vid alla överlåtelser då dessa är baserade på
en kombination av flera abonnemang.



Vid en överlåtelse försvinner eventuella tjänster kopplade till abonnemanget.



Har du ”3Försäkring” upphör försäkringen att gälla i samband med överlåtelsen. Om du har
bindningstid kommer resterande belopp att debiteras frånträdande kund.



Eventuellt kvarstående kostnad av ”Månadsavg mobiltillbehör köpt hos återförsäljare” debiteras via en
slutfaktura.

För mer information, besök tre.se/foretag/overlatelse.

Hi3G Access AB
Lindhagensgatan 98 • Box 30213 • SE-104 25 Stockholm
Org.nr 556593-4899 • Momsreg.nr SE 556593489901 • www.tre.se
3Kundservice Företag +46 771-735 311 (kortnummer 311 från din 3Mobil)
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Vänliga hälsningar,
Kundservice Företag på 3

Överlåtelse av abonnemang.
Frånträdande kund

Tillträdande kund

Privat

Företag

Privat

Personnummer / Organisationsnummer

Företag

Personnummer / Organisationsnummer

-

-

Namn / Företagsnamn

Namn / Företagsnamn

E-postadress

E-postadress

Firmatecknare - Gäller endast företagsabonnemang

Firmatecknare - Gäller endast företagsabonnemang

Kontaktnummer till firmatecknare - Gäller endast företagsabonnemang

Kontaktnummer till firmatecknare - Gäller endast företagsabonnemang

Mobilnummer som ska överlåtas (Vid fler nummer, bifoga en separat lista)
1.

3.

2.

4.

Överlåtelse av fastnummer
Ja, jag vill överlåta eventuella fastnummer som är kopplade till abonnemangen.

Överlåtelse av växel (Gäller endast företag)
Ja, jag vill överlåta vår företagsväxel med tillhörande fastnummer.
Priserna för överlåtelse är exkl. moms; 3Växel Start/3Frontoffice M 995 kr, 3Växel Max/3Frontoffice L 3000 kr.
Viktig information:
Detta avtal om överlåtelse av abonnemang börjar gälla när tillträdande kund godkänts av Hi3G Access AB, som är verksamt under
varumärket 3. Frånträdande kund är betalningsansvarig fram till datumet för den faktiska överlåtelsen. Tillträdande kund åtar sig
därefter det fulla ansvaret för de överlåtna abonnemangen inklusive återstående bindningstid. Tillträdande kund har tagit del av och
godkänner 3s allmänna villkor för mobila tjänster, konsument-/företagsanvändare eller företag, samt aktuell prislista för
månadsavgifter och mobila tjänster för de överlåtna abonnemangen. Läs mer på tre.se/prislistor. Tillträdande kund är införstådd med
att 3 äger rätt att göra en kreditbedömning. Underskrivet avtal i original behöver skickas till 3.
Om den övertagande kunden övertar abonnemanget i egenskap av konsument gäller de allmänna villkoren för konsumenter.
Om den övertagande kunden övertar abonnemanget i egenskap av företagskund gäller de allmänna villkoren för företag.
Skriv under och skicka in blanketten till:
3 Kundservice, Överlåtelser
Lindhagensgatan 98
Box 30213
SE-104 25 Stockholm

Underskrift - Tillträdande kund

(VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT)

(VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT)

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift (Privatperson, firmatecknare eller fullmakt)

Underskrift (Privatperson, firmatecknare eller fullmakt)

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Hi3G Access AB
Lindhagensgatan 98 • Box 30213 • SE-104 25 Stockholm
Org.nr 556593-4899 • Momsreg.nr SE 556593489901 • www.tre.se
3Kundservice Företag +46 771-735 311 (kortnummer 311 från din 3Mobil)
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Underskrift - Frånträdande kund

