
KUNDEINFORMATION 

Navn: _____________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________ 

Postnr./by: _____________________________________________ 

CPR: _____________________________________________ 

Telefon:  _____________________________________________ 

Mail: _____________________________________________ 

Fremvist ID: _____________________________________________ 

ID-nr.:  _____________________________________________ 

SALGSINFORMATION 

Salgssted: _____________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________ 

Postnr./by: _____________________________________________ 

Telefon:  _____________________________________________ 

Sælgernavn: _____________________________________________ 

Sælger ID:  _____________________________________________ 

KONTRAKT FOR ABONNEMENT 
MANUEL – PRIVATKUNDE 

3 (Hi3G DENMARK ApS) SCANDIAGADE 8    2450 KØBENHAVN SV    TLF.: 70 313 313    CVR: 26123445 

Telefon nr.:______________________________________                 SIM-kortnummer:________________________________________              IMEI nr.:________________________________________ 

SALDOKONTROL 
___ Nej     
___ Ja, beløb __________ 

NUMMEROPLYSNING 
___ Synligt nummer     
___ Hemmeligt nummer     
___ Udelad navn, nummer og adresse 
___ Udelad adresse 

UDGÅENDE KALD 
___ Synligt nummer  
___ Skjult nummer    

NUMMERFLYTNING 
___ Nej    
___ Ja. Udfyld manuel fuldmagt eller  
        elektronisk version på 3.dk/SIM-kort 

SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING OG BEHANDLING AF DATA
 

___ Ja tak, jeg giver samtykke til, at 3 må kontakte mig på e-mail, telefon, sms/mms og sociale medier for at blive holdt opdateret med nyheder, tilbud på    
        produkter og tjenester samt konkurrencer fra 3. Kommunikationen kan vedrøre mit abonnement, hardware og tilhørende teleydelse samt tilbehør, som 3 
        tilbyder. Derudover giver jeg med mit samtykke lov til, at 3 må behandle mine forbrugs-, lokaliserings- og trafikdata til at give mig tilbud baseret på mit 
        forbrug. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke. 

UNDERSKRIFT 
___ Abonnement købt med udstyr er uopsigeligt i 6 mdr. Abonnement uden købt udstyr er uden binding. Der er 30 dages opsigelse. 
___ Jeg accepterer 3’s abonnementsvilkår og bekræfter, at oplysningerne i denne kontrakt er korrekte. 
___ 3 kan sende al kommunikation vedr. mit abonnement til den mail, jeg har oplyst. Jeg er forpligtet til altid at sikre, at 3 har min korrekte mail. 
___ Jeg accepterer, at 3 må behandle mine oplysninger inkl. trafik- og lokaliseringsdata, herunder til brug for markedsføring, i aftalens løbetid. 
___ Jeg er ikke registreret i RKI. 

Underskrift ________________________________________________________________________________________ 

Dato og navn med blokbogstaver ________________________________________________________________________________________ 

     __   3Forsikring – 2 mdr. gratis (89 kr./md.)  ___ 3Børnesikring (0 kr./md.)    

 
___ WYPE - 1 md. gratis* (79 kr./md.)

OPSTART AF ABONNEMENT OG FAKTURERING 
___ Abonnement og fakturering starter ved køb          
___ Abonnement og fakturering sker, når SIM-kort sættes i udstyr  
        (dog altid senest 30 dage efter køb) 

BETALINGSMETODE 
      ___ MobilePay (0 kr./md.)         

  ___ Automatisk Kortbetaling (0 kr./md.)
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KØB AF MOBILABONNEMENT 
___ 12 Timer 12 GB u. roaming (100 kr./md.) 
___ Fri Tale – 3Deling 10 GB (140 kr./md.) 
___ Fri Tale – 3Deling 25 GB (160 kr./md.) 
___ Fri Tale – 3Deling 50 GB (210 kr./md.) 
___ Fri Tale – 3Deling 100 GB (240 kr./md.) 

KØB AF DELINGS-ABONNEMENT 
___ Fri Tale – 3Deling (100 kr./md.) 
___ Bredbånd – 3Deling (60 kr./md.) 

OPRETTELSE 
___ Basisabonnement à 100 kr. 
___ Delingsabonnement à 50 kr.  

Ny kunde        ___ 
Eksisterende kunde        ___ 

 

KØB AF BREDBÅNDSABONNEMENT  
___ Bredbånd – 3Deling 20 GB (120 kr./md.) 
___ Bredbånd – 3Deling 35 GB (140 kr./md.) 
___ Bredbånd – 3Deling 200 GB (210 kr./md.) 
 ___ Bredbånd – 3Deling 1000 GB (300 kr./md.) 
___ Internet til hjemmet 1 TB (230 kr./md.)

       ___ TV2 Play Basis – 1 md. gratis* (79 kr.md.)                                                 
----------------TV2 Play Favorit (129 kr./md.) Deezer – 2 mdr. gratis* (79 kr./md.)

*En gratis måned kræver, at du ikke tidligere har været bruger af ydelsen.

TV2 Play Favorit + Sport (169 kr./md.) 
Dplay - 1 md. gratis* (99 kr./md.)

TILVALG 
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