Privat

AVTAL FÖR HEMTELEFONI
VIA MOBILNÄTET

Avtalsnummer (Börjar på T2)

Kundinformation (fylls i av alla)
Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnr / Ort

Mejladress

Mobilnummer

Tele2-abonnemang
Jag vill:

Telefonnummer

Teckna Hemtelefoni via mobilnätet med nummerflytt av befintligt nummer
Jag vill ha:

Jag vill ha:

Fast pris för samtal inom Sverige, 229 kr/mån.

Rörligt pris för samtal inom Sverige 159 kr/mån (0,69 kr/min och öppningsavg 0,69 kr/samtal)

Tillval:
Utlandstjänsten, 39 kr/mån. Se destinationspriser på www.tele2.se/hemtelefoni
Abonnemanget har ingen bindningstid och 1 månads uppsägningstid. Avgift för pappersfaktura: 45 kr (0 kr vid autogiro eller e-faktura). Samtalstaxa gäller per påbörjad minut.

Hårdvara och tillbehör
Hårdvara, lånas kostnadsfritt under abonnemangsperioden. SIM-kort medföljer och är förinstallerat.
Efter perioden ska hårdvaran returneras. Utebliven retur debiteras 600 kr.

Fullmakt – Vid annan ägare av telefonnumret
Jag önskar flytta följande nummer till Tele2

Min nuvarande operatör

Personnummer på nuvarande ägare av telefonnumret

Genom att underteckna denna fullmakt ger jag Tele2 Sverige AB rätt att flytta ovanstående telefonnummer till Tele2 Sverige AB från min nuvarande operatör. Enligt branschöverenskommelse
kommer denna fullmakt att arkiveras hos Tele2 Sverige AB. Tid för flytten kommer att sms:as ut till dig som kund. Om du ångrar nummerflytten måste detta meddelas till Tele2 Sverige AB senast
3 arbetsdagar före det datum flytten genomförs.

Underskrift

Säljarinformation

Datum och ort

Resp agent

Underskrift

ÅF-nummer

Namnförtydligande

Säljare

Legitimation

Datum

Körkort

ID-kort

Pass

Kreditkontrollnummer

Signatur

Tele2 Sverige AB och ovan angiven kund har denna dag träffat avtal för tjänsten Hemtelefoni via mobilnätet. Om du som kund av nån anledning vill ångra detta köp ber vi dig kontakta kundservice
inom 14 dagar från detta avtalstecknande.
Jag godkänner allmänna villkor, gällande integritetspolicy och att en eventuell kreditupplysning genomförs.

TRES042307506

Jag samtycker till att Tele2 behandlar personuppgifter om mig som är s.k. trafikuppgifter, (t.ex. om hur jag använder tjänsten) för att kunna ge mig personliga erbjudanden och en
anpassad kundupplevelse. För info om hur länge uppgifterna sparas, se Tele2:s integritetspolicy. Jag kan, när som helst, ta tillbaka samtycket via kundservice eller via Mitt Tele2.

Tele2 Sverige AB
106 66 Stockholm
Tel 0772-25 25 25
Org.nr 556267-5164

