
  

 

 

FULDMAGT 
OVERDRAGELSE AF NUMMER TIL PRIVAT  

3 (HI3G DENMARK APS)    SCANDIAGADE 8    2450 KØBENHAVN SV    TLF.: 70 313 313    CVR: 26123445  
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UNDERSKRIFT – AFGIVER AF NUMMER 

___ Jeg er bevidst om, at evt. tilvalg knyttet til nummeret vil ophøre ved overdragelse (f.eks. 3Forsikring og Deezer). Det er ikke muligt at    
        tilvælge 3Forsikring igen til tidligere købt mobil/tablet 
 
 

Underskrift (tegningsberettiget ved erhverv)     __________________________________________________________________ 

Dato og navn med blokbogstaver             __________________________________________________________________ 

 

Udfyld fuldmagten og send den til overdragelse@3.dk eller Hi3G Denmark, Att.: Delivery, Scandiagade 8, 2450 København SV. 

Overdragelse af 3-nummer er gratis (0 kr.). Aktivering af abonnement og fakturering starter, så snart nummeret bliver overdraget.  
 

Efter overdragelse af nummer kan du på 3.dk/Mit3 ændre abonnement og indstillinger (f.eks. saldokontrol, nummeroplysning- og 

visning) samt købe ønskede tilvalg til abonnement (f.eks. Deezer, TV 2 PLAY og WYPE). Læs mere på 3.dk/tilvalg  

UNDERSKRIFT – MODTAGER AF NUMMER 

___  Jeg har læst og accepterer 3’s abonnementsvilkår på 3.dk/vilkår  

___  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 er bevidst om, at evt. tilvalg knyttet til nummeret vil ophøre ved overdragelse (f.eks. 3Forsikring og Deezer) 

___  Jeg accepterer at få overdraget evt. resterende bindingsperiode på nuværende nummer 

 
Markedsføring og behandling af data  
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.            
___  Ja, tak    ___  Nej, tak  
 

Underskrift   __________________________________________________________________ 

Dato og navn med blokbogstaver  __________________________________________________________________ 

 

MODTAGER AF NUMMER 

 

3-nummer der ønskes overdraget: _________________________  

Modtagers CPR-nr.:    _____________________________________ 

Mail:          _______________________________________________ 

 

Har du hemmelig adresse? 

___ Nej 

___ Ja. Jeg sender kopi af mit sundhedskort med fuldmagten 

 

Har du svensk adresse? 

___ Nej 

___ Ja. Mit svenske CPR-nr. er: ____________________________ 

 

ABONNEMENT 

 

Er nuværende 3-nummer et privat- eller erhvervsabonnement? 

___ Privat. Nuværende abonnement vil blive overdraget 
 

___ Erhverv (mobilabonnement). Vælg det fremtidige private 

       mobilabonnement: 

         ___ Fri Tale – 3Deling 20 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.) 

         ___ Fri Tale - 3Deling (100 kr./md.) 

         ___ 12Timer 12GB-u. roaming (100 kr./md.) 
 

___ Erhverv (bredbåndsabonnement). Vælg det fremtidige private 

        bredbåndsabonnement: 

         ___ Bredbånd 20 GB (120 kr./md.) 

         ___ Bredbånd 35 GB (140 kr./md.) 

         ___ Bredbånd 200 GB (210kr./md.) 

         ___ Bredbånd 1000 GB (300kr./md.) 

         ___ 3Deling – Datakort (60 kr./md.) 

         ___ Internet til hjemmet (230 kr./md.) 
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