
Frånträdande kund
Kund/företag namn och postadress Personnr/organisationsnr

Kundnummer

Telefon (dagtid)

Mobil

Tillträdande kund
Kund/företag namn och postadress Personnr/organisationsnr

Kundnummer

Telefon (dagtid)

Mobil

Fakturaadress (om annan än postadress ovan) Numret ska vara synligt och finnas hos namn- och
nummerupplysningsföretag.

        Ja                  Nej

Förteckning över mobilnummer

Överlåtelsen omfattar ________ abonnemang, som specificeras nedan och/eller i bilaga. 
Mobilnummer Bundet t.o.m Pristillägg per månad Abonnemangsform

Överlåtelseavtal mobilabonnemang

Obs! Obligatoriska uppgifter är markerade med

Bundet abonnemang Obundet abonnemang Telia Refill

Skicka det ifyllda avtalet snarast till:
TeliaSonera Sverige AB
Box 50077
973 22 LuleåTK
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Ort och datum Ort och datum

Frånträdande kunds/firmatecknares egenhändiga namnteckning Tillträdande kunds/firmatecknares egenhändiga namnteckning

Namnförtydligande Namnförtydligande

Önskat överlåtelsedatum

Överlåtelsen sker tidigast när detta avtal kommit Telia tillhanda, om inte annan, senare tidpunkt angivits. Vid direkt överlåtelse av abonnemanget så  
debiteras frånträdande kund samtliga avgifter till nästkommande dag. Det erbjudande som abonnemanget har vid överlåtelsetillfället kan komma att ändras 
om det inte längre är säljbart. I samband med överlåtelsen kan vissa tilläggstjänster tas bort, till exempel Spotify Premium, Säker mobil och Telia Försäkring.
Vid överlåtelse från privat till företag måste den företagsabonnemangsform som abonnemanget ska byta till anges.

För att överlåtelsen skall vara giltig skall alla uppgifter vara ifyllda. Avtalet förutsätter Telias godkännande.
Telia äger rätt att göra kreditbedömning och begära säkerhet enligt gällande Allmänna villkor. 

Underskrifter
      Jag har kontrollerat ovanstående uppgifter och tagit del av Telias Allmänna villkor, läs mer på telia.se/villkor

Med Telia avses TeliaSonera Sverige AB, 123 86 Farsta. Säte: Stockholm. Org nr: 556430-0142.
Frågor? Ring Kundtjänst: 90 200 – www.telia.se


	Kryssruta 1: Ja
	Hemligt nummer: Off
	Hemligt nummer 1: Off
	Kryssruta 2: Off
	Kryssruta 3: Off
	Kryssruta 6: Off
	Kund: 
	Kund 4: 
	Kund 1: 
	Kund 5: 
	Kund 2: 
	Kund 6: 
	Kund 3: 
	Kund 7: 
	Mobilnummer: 
	Mobilnummer 1: 
	Mobilnummer 2: 
	Mobilnummer 3: 
	Mobilnummer 4: 
	Mobilnummer 5: 
	Mobilnummer 6: 
	Ort och datum: 
	Ort och datum 1: 
	Namnteckning: 
	Namnteckning 1: 
	Namnförtydligande: 
	Namnförtydligande 1: 
	Önskat datum: 
	Bundet tom: 
	Bundet tom 1: 
	Bundet tom 2: 
	Bundet tom 3: 
	Bundet tom 4: 
	Bundet tom 5: 
	Bundet tom 6: 
	Tillägg per månad: 
	Tillägg per månad 1: 
	Tillägg per månad 2: 
	Tillägg per månad 3: 
	Tillägg per månad 4: 
	Tillägg per månad 5: 
	Tillägg per månad 6: 
	Abonnemangsform: 
	Abonnemangsform 1: 
	Abonnemangsform 2: 
	Abonnemangsform 3: 
	Abonnemangsform 4: 
	Abonnemangsform 5: 
	Abonnemangsform 6: 
	Kund 8: 
	Kund 9: 
	Personnummer: 
	Personnummer 1: 
	Kundnummer: 
	Kundnummer 1: 
	Telefon: 
	Telefon 1: 
	Mobil: 
	Mobil 1: 


