Fuldmagt til flytning af telefonnummer til Firmafon
Undertegnede giver hermed fuldmagt til Firmafon med henblik på at igangsætte relevante procedurer
hos Afgivende Operatør (i det følgende benævnt AO) i forbindelse med overflytning/portering af
telefonnumre.
Denne fuldmagt omfatter IKKE overflytning og opsigelse af bredbåndsabonnement.

Informationer om juridisk ejer:
Firmanavn: ______________________________________ CVR-nummer:_____________________
Virksomhedens ejer:________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________
Postnummer og by: ________________________________________________________________
Informationer om afgivende operatør:
Navn på nuværende operatør (AO): ____________________________________________________
Kontonummer/kundenummer hos nuværende operatør (AO:)________________________________
Hvilket nummer eller nummerserier ønskes porteret?: ______________________________________
Ved nummerserie angiv hovednummer:_________________________________________________
Porteringen ønskes udført: Indsæt ønsket dato for flytning (OBS kun hverdage) _______________
eller efter bindingsperioden (sæt X) ________
Når porteringen er godkendt og gennemført, så modtager du en mail fra Firmafon.
VIGTIGT!  Hvis du har bredbånd eller alarm hos din nuværende leverandør, så skal du undersøge, om
de kræver en såkaldt bærelinje, altså et telefonabonnement som bredbåndet eller alarmen er tilknyttet.
Hvis de kræver det, så risikerer du, at de lukker for det, hvis alle abonnementer flyttes. I dette tilfælde
skal du tage kontakt til dem for at sørge for, at det ligger på en separat bærelinje, inden du flytter
numrene.
Denne fuldmagt omhandler følgende forhold:
1.

Opsigelse af abonnement hos AO. Undertegnede giver hermed Firmafon fuldmagt til at opsige
alle blokerende tjenester og abonnementer tilknyttet ovenstående kontonr.

2. Undertegnede er forpligtet til at betale AO for services, abonnementer og eventuelle andre
kontraktlige forpligtelser i opsigelses-/bindingsperioden. Vær opmærksom på konsekvenser af
eventuel opsigelsesfrist eller bindingsperiode hos nuværende udbyder.
Undertegnede indestår med sin underskrift for at være indehaver af det/de anførte telefonnumre.
Dato: ____ /____ - 20____ Sted: ____________________
Underskrift fra ejer af nummeret, der skal porteres: ________________________________________
Underskriverens navn udfyldes også med blokbogstaver: ___________________________________
Sendes pr. mail til: kundeservice@firmafon.dk
Eller med posten til: Firmafon ApS, Teglværksgade 18, 2100 Kbh Ø att: Nummerflytning.

Firmafon ApS, Teglværksgade 18, 2100 København Ø

