Flytning af nummer til Altibox Mobil
Hermed giver undertegnede Altibox Mobil fuldmagt til at:
• Opsige min abonnementsaftale hos mit nuværende teleselskab.
• Flytte mit nummer fra mit nuværende teleselskab over til Altibox Mobil.
For at vi kan håndtere overdragelsen af dit telefonnummer, er det nødvendigt, at du udfylder skemaet
og sender det til os. Du skal udfylde skemaet med de oplysninger, der er registreret hos din nuværende
udbyder. Altibox Mobil kan ikke foretage flytningen med mindre, at oplysningerne stemmer overens med
registreringen hos din nuværende udbyder. Nummeret vil dog være registreret hos Altibox Mobil med de
oplysninger, som du opgav i forbindelse med bestillingen, uanset hvordan nedenstående udfyldes.
Ekspeditionstiden på en nummerportering kan variere afhængig af både dit nuværende abonnement og
teleselskab. Vores ekspeditionstid vil være ca. 5 dage samt en evt. opsigelsesfrist fra dit nuværende selskab.
En nummerportering kan tage op til 3 mdr. afhængig af opsigelsesperioden hos din nuværrende udbyder.
Bemærk venligst at informationen i dette dokument udelukkende benyttes som godkendelse af din
nummerflytning og behandles elektronisk. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til din flytning skal
du henvende dig til kundeservice.
NB: Du må IKKE selv opsige dit abonnement ved dit nuværende teleselskab.
Nedenstående skal udfyldes tydeligt med kuglepen og blokbogstaver.
Firmanavn:
CVR-nr.:
Navn:
Adresse:
Postnr. & by:
Telefonnummer der skal flyttes til Altibox Mobil:
Nuværende teleselskab:
Nuværrende simkortnummer:
Jeg giver hermed Altibox Mobil fuldmagt til at håndtere overdragelsen af mit nummer som anført ovenfor.
Dato: 			Underskrift:
Den korrekt udfyldte og underskrevne fuldmagt sendes pr. post eller e-mail til:
• Adresse: Altibox Mobil, Jomfruløkken 2, 8930 Randers NØ, Mrk. Portering Altibox Mobil
• E-mail: support@altiboxmobil.dk, Mrk. Portering Altibox Mobil

Altibox Danmark A/S
Krøyer Kielbergs Vej 3, 4. th
Postboks 340
8660 Skanderborg

Telefon 70 300 600
Telefax 70 301 1 1 2

www.altibox.dk
info@altibox.dk

CVR.NR. 31586283

