OVERDRAGELSESSKEMA
TIL TELIA FASTNET ERHVERV
Udfyldes elektronisk eller i hånden og indsendes til en af nedenstående:
• E-mail: E-mail: sohobredbaand@telia.dk - skriv “Overdragelse” i emnefeltet
• Postadresse: Telia, Holmbladsgade 139, 2300 København S

Overtagelsen ønskes gældene fra
(min. 14 dage efter indsendelsesdatoen)

Telefonnummer/telefonnumre/kredsløbsnummer der skal overdrages

Nuværende ejer
Firmanavn

CVR nr.

Adresse (evt. c/o)

Hus nr.

Postnr.

By

Etage

Side

Dør

Side

Dør

Side

Dør

Kontakttelefon nr.

Kontaktperson (for- og efternavn)

E-mail

Nuværende ejers underskrift
Med underskriften accepteres, at ny ejer overtager mit abonnement. Samtidig bekræfter jeg, at der ikke forefindes
fordringer af nogen art i forbindelse med abonnementet. Endvidere giver jeg afkald på eventuelt forudbetalt abonnement.
Dato
Fornavn

Efternavn

Underskrift (underskrives af fuldmagthaver)

Ny ejer
(Husk at vedlægge kopi af billed-id og sygesikringsbevis hvis virksomheden er en personligt hæftende virksomhed).
Firmanavn

CVR nr.

Adresse (evt. c/o)

Hus nr.

Postnr.

By

Etage

Kontakttelefon nr.

Kontaktperson (for- og efternavn)

E-mail

Betalingsservice
(Vi sender blot en anmodning til banken om tilmelding til PBS, godkendes den ikke af banken, sender vi giro eller E-faktura).
Pengeinstitut

Reg. nr.

Kontonummer

Hus nr.

Etage

Fakturaadresse
(Angives, hvis denne er forskellig fra juridisk adresse).
Adresse (evt. c/o)
Postnr.

By

Kontakttelefon nr.

Ny ejers underskrift
Med underskriften accepteres, at denne aftale er uopsigelig fra kundens side i 24 måneder regnet fra abonnementets overdragelse. Efter udløbet af de 24 måneder kan
abonnementet opsiges skriftligt, ved de 3 mdr. opsigelse efter endt binding. Abonnementsaftalen er indgået iht. Telias almindelige betingelser for Telia Fastnet Erhverv.
Det betyder blandt andet, at Telia foretager en sædvanlig kreditundersøgelse, og den nye ejer bliver faktureret for overdragelsesomkostningerne. Ved manglende underskrift
fra tidligere ejer accepteres samtidig, at denne kan gøre krav på at få overdraget abonnement tilbage, samt at betale omkostninger i forbindelse hermed.

Dato

Maj2018_18805

CPR nr.
(udfyldes ved personligt ejet firma / IS)

For- og efternavn (BLOKBOGSTAVER)
Underskrift (underskrives af fuldmagtshaver)

