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AVTAL AVSEENDE TELIA BYT IN

KÖPARE
Telia Sverige AB, org.nr. 556430-0142 Telia ID:

Transaktions ID:

SÄLJARE
Namn: Personnummer/organisationsnummer:

Säljarens ombud (om Säljaren är en juridisk person): Personnummer Säljarens ombud (om Säljaren är en juridisk person):

Typ av identitetshandling: E-postadress:

Adress:

OM ENHETEN
Enhet:

IMEI-nummer: Enhetens skick:

Antal: Val av ersättning: 

Värde: Värde kampanj: 

Genom att signera detta avtal överlåter Säljaren den mobila enheten till Telia enligt villkoren häri och de allmänna villkoren för avtal vid köp av 
mobil enhet [http://www.telia.se/villkor]. Säljaren har läst och samtycker till innehållet i de allmänna villkoren

Säljaren är medveten om att eventuell information på mobila enheten kommer att raderas och inte kan återskapas eller återfås. Telia ansvarar 
inte i något avseende för förlorade uppgifter eller mjukvara. 

För privatpersoner - Säljaren intygar härmed att Säljaren:
a) är 18 år eller äldre;
b) äger mobila enheten och äger rätt att ingå detta avtal om 
 försäljning av enheten;
c) har avlägsnat SIM-kort och minneskort från mobil enheten; 
d) har raderat allt innehåll och data från mobila enheten;
e) har lämnat kompletta och korrekta uppgifter om mobila 
 enheten; och
f) har lämnat kompletta och korrekta personuppgifter.
g) har avaktiverat lås, konton och platstjänster.

För juridiska personer - Säljaren intygar härmed att:
a) Säljaren äger den mobila enheten och äger rätt att ingå detta avtal  
 om försäljning av enheten;
b) Säljaren har avlägsnat SIM-kort och minneskort från den mobila  
 enheten;
c) Säljaren har raderat allt innehåll och data från den mobila enheten;
d) Säljaren har lämnat kompletta och korrekta uppgifter om den  
 mobila enheten; och
e) Uppgifterna om Säljaren och ombudet som lämnats i detta avtal  
 är korrekta.
Säljarens ombud intygar härmed för egen räkning att ombudet:
a) är 18 år eller äldre; och att
b) Ombudet äger rätt att ingå detta avtal om försäljning av den  
 mobila enheten för Säljarens räkning.

Kontrollera att samtliga uppgifter ovan stämmer innan signatur.

Ort / Datum: ....................................................................................

Säljarens underskrift: .....................................................................

Namnförtydligande: ........................................................................

Körkort Identitetskort


