
Parter godkänner ovanstående och ev. bilaga
Underskrift överlämnande part:

Underskrift

Namnförtydligande

Datum

Underskrift mottagande part:

Underskrift Firmatecknare/Fullmaktsinnehavare

Namnförtydligande

Datum

Telenor Sverige AB
116 88 Stockholm

Tel: 020-222 222
Fax: 0455-331 222

Återförsäljarens namn

Jag ger härmed Telenor fullmakt att för min räkning överföra mitt nuvarande telefonnummer till Telenor från min nuvarande operatör. Telenor har därför mitt tillstånd att 
för min räkning säga upp avtalet med min nuvarande operatör, om det behövs för att porteringen skall kunna genomföras. Jag är medveten om och accepterar, att jag 
även efter porteringen kan behöva betala för eventuellt återstående avtalstid/bindningstid enligt avtalet med min nuvarande operatör.
Om jag i detta avtal porterat ett fastnätsnummer, är jag medveten om att denna tjänst levereras via mobilnätet och att andra tjänster som kräver en fast anslutning så 
som larmtjänster eller en internetuppkoppling via telefonnätet kan sluta att fungera eller få förändrade villkor.
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Jag ger härmed Telenor fullmakt att för min räkning överföra mitt nuvarande telefonnummer till Telenor från min nuvarande operatör. Telenor har därför mitt tillstånd att  
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