Fuldmagt for nummerflytning - Manuel - Fastnetnummer
(Gældende for privat og business, fastnetnumre)

*Angiver at informationen er obligatorisk og skal udfyldes.

Kundeinformation*

Forhandlerinformation (Udfyldes af 3)

Navn/Virksomhed

Forhandlernavn
Sælgernavn

CVR-/CPR-nummer

Forhandler/sælger-ID/Mit 3

Adresse

Udfyldning af Nummerflytning
Postnummer		

By

I feltet ”nummerflytning” indtastes for hvert nummer enten et A, B eller C.
A) Nummeret flyttes hurtigst muligt, uafhængig af bindings- og opsigelsesperiode
B) Nummeret flyttes efter endt bindings- og opsigelsesperiode.
C) Nummeret flyttes på en ønsket dato. Efter ”C” indtastes den ønskede dato. (Eks: ”C 07.01.2012”)

Kontaktperson (hvis virksomhed)

Brugernavn (Hvis virksomhed)

Nummer der skal flyttes*

Nuværende operatør*

Fuldmagt*

Kundenr. hos nuværende operatør*

Flyttes til (mobil nr.)*

Nummerflytning*

Firmastempel (private undtaget)

Med denne fuldmagt giver undertegnede 3 ret til at opsige og flytte ovennævnte
telefonnummer/-numre i forbindelse med nummerflytning. Undertegnede bekræfter samtidig at være den nuværende ejer af nummeret/numrene, der skal flyttes.
Hurtigst muligt / på given dato:
Jeg er indforstået med, at mit nummer/mine numre flyttes uafhængig af bindings- og
opsigelseperiode, hvilket kan betyde at min kontrakt med mit nuværende teleselskab
måske ikke er udløbet. Såfremt kontrakten med mit nuværende teleselskab indeholder
opsigelsesvarsel eller bindingsperiode, risikerer jeg i en overgangsperiode at være forpligtet til at betale til både mit nuværende teleselskab og til 3. Mit nuværende teleselskab
kan eventuelt vælge at sende en samlet slutfaktura, så snart mit nummer er flyttet.
(IWHUHQGWELQGLQJRSVLJHOVH:
Jeg er indforstået med, at mit nummer/numrene først flyttes til 3, når bindingsperiode
og opsigelsesvarsel hos min nuværende operatører udløbet, hvilket er udenfor 3’s
ansvarsområde.

Kundens underskrift*
Sted og dato:
Underskrift:

Send fuldmagten til 3Nummerportering på faxnummer 70 313 110 eller scan og send den pr. mail til np@3.dk / NPerhverv@3.dk.
Kontaktinformationer: Hi3G Denmark Aps, CVR: 26123445, Kundeservice, Scandiagade 8, DK-2450 KBH SV, Tlf 70 313 313, Fax 70 313 131, www.3.dk
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3’s kopi

Fuldmagt for nummerflytning - Manuel - Fastnetnummer
(Gældende for privat og business, fastnetnumre)

*Angiver at informationen er obligatorisk og skal udfyldes.

Kundeinformation*

Forhandlerinformation (Udfyldes af 3)

Navn/Virksomhed

Forhandlernavn
Sælgernavn

CVR-/CPR-nummer

Forhandler/sælger-ID/Mit 3

Adresse

Udfyldning af Nummerflytning
Postnummer		

I feltet ”nummerflytning” indtastes for hvert nummer enten et A, B eller C.
A) Nummeret flyttes hurtigst muligt, uafhængig af bindings- og opsigelsesperiode
B) Nummeret flyttes efter endt bindings- og opsigelsesperiode.
C) Nummeret flyttes på en ønsket dato. Efter ”C” indtastes den ønskede dato. (Eks: ”C 07.01.2012”)

By

Kontaktperson (hvis virksomhed)

Brugernavn (Hvis virksomhed)

Nummer der skal flyttes*

Nuværende operatør*

Fuldmagt*

Kundenr. hos nuværende operatør*

Flyttes til (mobil nr.)*

Nummerflytning*

Firmastempel (private undtaget)

Med denne fuldmagt giver undertegnede 3 ret til at opsige og flytte ovennævnte
telefonnummer/-numre i forbindelse med nummerflytning. Undertegnede bekræfter samtidig at være den nuværende ejer af nummeret/numrene, der skal flyttes.
Hurtigst muligt / på given dato:
Jeg er indforstået med, at mit nummer/mine numre flyttes uafhængig af bindings- og
opsigelseperiode, hvilket kan betyde at min kontrakt med mit nuværende teleselskab
måske ikke er udløbet. Såfremt kontrakten med mit nuværende teleselskab indeholder
opsigelsesvarsel eller bindingsperiode, risikerer jeg i en overgangsperiode at være forpligtet til at betale til både mit nuværende teleselskab og til 3. Mit nuværende teleselskab
kan eventuelt vælge at sende en samlet slutfaktura, så snart mit nummer er flyttet.
(IWHUHQGWELQGLQJRSVLJHOVH:
Jeg er indforstået med, at mit nummer/numrene først flyttes til 3, når bindingsperiode
og opsigelsesvarsel hos min nuværende operatører udløbet, hvilket er udenfor 3’s
ansvarsområde.

Kundens underskrift*
Sted og dato:
Underskrift:

Send fuldmagten til 3Nummerportering på faxnummer 70 313 110 eller scan og send den pr. mail til np@3.dk / NPerhverv@3.dk.
Kontaktinformationer: Hi3G Denmark Aps, CVR: 26123445, Kundeservice, Scandiagade 8, DK-2450 KBH SV, Tlf 70 313 313, Fax 70 313 131, www.3.dk
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Partnerens kopi

Fuldmagt for nummerflytning - Manuel - Fastnetnummer
(Gældende for privat og business, fastnetnumre)

*Angiver at informationen er obligatorisk og skal udfyldes.

Kundeinformation*

Forhandlerinformation (Udfyldes af 3)

Navn/Virksomhed

Forhandlernavn
Sælgernavn

CVR-/CPR-nummer

Forhandler/sælger-ID/Mit 3

Adresse

Udfyldning af Nummerflytning
Postnummer		

I feltet ”nummerflytning” indtastes for hvert nummer enten et A, B eller C.
A) Nummeret flyttes hurtigst muligt, uafhængig af bindings- og opsigelsesperiode
B) Nummeret flyttes efter endt bindings- og opsigelsesperiode.
C) Nummeret flyttes på en ønsket dato. Efter ”C” indtastes den ønskede dato. (Eks: ”C 07.01.2012”)

By

Kontaktperson (hvis virksomhed)

Brugernavn (Hvis virksomhed)

Nummer der skal flyttes*

Nuværende operatør*

Fuldmagt*

Kundenr. hos nuværende operatør*

Flyttes til (mobil nr.)*

Nummerflytning*

Firmastempel (private undtaget)

Med denne fuldmagt giver undertegnede 3 ret til at opsige og flytte ovennævnte
telefonnummer/-numre i forbindelse med nummerflytning. Undertegnede bekræfter samtidig at være den nuværende ejer af nummeret/numrene, der skal flyttes.
Hurtigst muligt / på given dato:
Jeg er indforstået med, at mit nummer/mine numre flyttes uafhængig af bindings- og
opsigelseperiode, hvilket kan betyde at min kontrakt med mit nuværende teleselskab
måske ikke er udløbet. Såfremt kontrakten med mit nuværende teleselskab indeholder
opsigelsesvarsel eller bindingsperiode, risikerer jeg i en overgangsperiode at være forpligtet til at betale til både mit nuværende teleselskab og til 3. Mit nuværende teleselskab
kan eventuelt vælge at sende en samlet slutfaktura, så snart mit nummer er flyttet.
(IWHUHQGWELQGLQJRSVLJHOVH:
Jeg er indforstået med, at mit nummer/numrene først flyttes til 3, når bindingsperiode
og opsigelsesvarsel hos min nuværende operatører udløbet, hvilket er udenfor 3’s
ansvarsområde.

Kundens underskrift*
Sted og dato:
Underskrift:

Send fuldmagten til 3Nummerportering på faxnummer 70 313 110 eller scan og send den pr. mail til np@3.dk / NPerhverv@3.dk.
Kontaktinformationer: Hi3G Denmark Aps, CVR: 26123445, Kundeservice, Scandiagade 8, DK-2450 KBH SV, Tlf 70 313 313, Fax 70 313 131, www.3.dk
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Kundens kopi

