ÖVERLÅTELSE AV ABONNEMANG
Fast telefoni

Internet via ADSL

Internet via ADSL + Fast telefoni

Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer
Kundnummer Fast telefoni

Telefonnummer

Kundnummer ADSL

Abonnemangsnummer ADSL

Överlåtelsen sker från
Personnummer/Organisationsnummer

Mobiltelefonnummer (till kontaktperson)

E-mail (till kontaktperson)

Abonnemangsinnehavare/Företag

Adress

Postadress

Överlåtelsen sker till

Privatperson

Personnummer/Organisationsnummer

Företag

Mobiltelefonnummer (till kontaktperson)

E-mail (till kontaktperson)

Abonnemangsinnehavare/Företag

Adress

Postadress

Önskar hemligt nummer (Gäller endast om överlåtelsen rör Tele2 Fast abonnemang).
Överlåtande har avlidit.
Överlåtande är försatt i konkurs.

Vid överlåtelse av prisplan xs butik, ange fastnätsnummer med fri öppningsavgift

Den tillträdande abonnenten har tagit del av Tele2s allmänna villkor samt tjänstespecifika villkor Tele2 bredband ADSL.
Kreditupplysning kan komma att utföras på den tillträdande abonnenten. Tele2 förbehåller sig rätten att godkänna ny abonnent.
Överlåtelsen är bindande och att betrakta som den tillträdande abonnentens abonnemangsavtal.
I de fall där tillträdande kund är företagsabonnent överlåtes nuvarande prisplan. Tillträdande kund anger ny prisplan enligt
www.tele2.se: ____________________. Om inget val sker kommer prisplan Rörligt pris registreras på tillträdande kund. Se tele2.se för priser
och villkor.
Överlåtande abonnent skall sända in denna blankett. Använd gärna bifogade svarskuvert. Överlåtelsen kommer tidigast att ske från och med
nästa faktureringstillfälle. Underskrift krävs av båda parter för att överlåtelsen skall gälla. Abonnemangsöverlåtelse till privatkund och till annat
företag är kostnadsfritt.
Abonnenten kan ta del av de vid tidpunkten för överlåtelsen gällande Allmänna villkoren (bifogat överlåtelseavtalet) och de tjänstespecifika
villkoren som avser den överlåtna tjänsten på tele2.se.
OBS! Denna blankett gäller endast överlåtelse av abonnemang, inte flytt.
Vid överlåtelse av företagsabonnemang är det endast firmatecknare som är behörig att underteckna.
Företag skall även bifoga kopia på registreringsbevis.

TRES0423061_04

Datum

Kundservice
Tele2 Sverige AB, 106 66 Stockholm

Underskrift nuvarande abonnent

Underskrift tillträdande abonnent

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Privat: Tel 0772-25 25 25, Fax 0200-25 00 70
Företag: Tel 0200-23 23 23, Fax 0200-23 00 70
Org.nr 556267-5164

Sourcekod 65
Resp agent J985

