FULLMAKT FÖR NUMMERPORTERING
OBS! LÄS INFORMATIONEN PÅ SIDA NR 2 FÖRST!
NAMN / FÖRETAG

KONTAKTPERSON

PERSONNUMMER / ORGANISATIONSNUMMER

TELEFONNUMMER

ADRESS

POSTNUMMER

ORT

NUVARANDE OPERATÖR

Abonnemangsform:
Abonnemangsform:

 Abonnemang GSM
 Abonnemang 3G

 Kontant GSM
 Kontant 3G

 Befintligt GSM-abonnemang hos Tele2Comviq
 Befintligt 3G-abonnemang hos Tele2Comviq

Befintlig Tele2Comviq-nummer som skall ersättas med porterat nummer: __________________________________________________________
Mobiltelefonnummer som skall porteras till Tele2

Mobiltelefonnummer som skall porteras till Tele2

Denna fullmakt ger Tele2 Sverige AB rätt att portera ovanstående nummer till Tele2 Sverige AB från kundens nuvarande
operatör. Enligt branschöverenskommelse kommer denna fullmakt att arkiveras hos Tele2 Sverige AB.
Viktigt att känna till:
• Vi kommer att skicka ett nytt SIM-kort till kunden.
• Info sparad på ditt gamla SIM-kort (t ex adressboken) kan gå förlorad. Kopiera därför sån info från ditt gamla SIM-kort
till din mobil. Därefter kan du kopiera över detta till ditt nya SIM-kort. För mer info se mobilens menyer samt manualen
till din mobil.
• Undertecknad är medveten om att de förbindelser och skyldigheter som avtalats med nuvarande (avgivande) operatör
kan vara gällande. Du kan därför även efter portering av nummer erhålla fakturor från nuvarande (avgivande) operatör.
• Om abonnemanget används av någon annan än kunden själv ansvarar han/hon för information till användaren.
• 5 arbetsdagar efter godkänd porteringsbegäran sker portering av kundens mobiltelefonnummer.
• Om kunden ångrar nummerporteringen måste detta meddelas till Tele2 Sverige AB senast 3 arbetsdagar före den
porteringstidpunkt som är överenskommet.
• Fullmaktens giltighetstid är 90 dagar efter undertecknande.
Om porteringsbegäran ej godkänns av avgivande operatör hävs tillhörande abonnentavtal.

Underskrift betalningsansvarig / firmatecknare*/ målsman**

Återförsäljare

ORT OCH DATUM

ÅF NUMMER

UNDERSKRIFT BETALNINGSANSVARIG

ÅF NAMN

NAMNFÖRTYDLIGANDE

SÄLJARENS NAMN

T2NPc

** För firma bifogas kopia på gällande registreringsbevis högst 12 månader gammalt.
** För kontantkortsägare under 18 år krävs målsmans underskrift.

För att det skall gå så smidigt som möjligt att portera (flytta)
ditt nummer till Tele2 är det bra att tänka på följande:

Är du kontantkortskund idag?
• Kontakta din nuvarande operatör och meddela att du vill registrera ditt
kontantkortsnummer.
• Vid kontakt med Tele2 eller Tele2s återförsäljare, kontrollera att du har angivit rätt
mobilnummer och rätt personnummer som är registrerade hos din nuvarande
operatör.

Är du abonnemangskund med bindningstid idag?
• Kontakta din nuvarande operatör och meddela att du vill lösa bindningstiden.
Viktigt att du inte avslutar ditt abonnemang, då kommer nämligen numret
återgå till din nuvarande operatör och du är inte längre numrets innehavare.
Vilket innebär att du inte längre kan portera ut numret.
• När du är i kontakt med din nuvarande operatör kontrollera också att du inte
har några obetalda fakturor som har förfallit.
• Vid kontakt med Tele2 eller Tele2s återförsäljare, kontrollera att du har angivit rätt
mobilnummer och personnummer / organisationsnummer samt att rätt namn är
registrerat på numret hos din nuvarande operatör.

