
Telia Erhverv

Personlig info: * skal udfyldes

For- og efternavn på brugeren*:      Direkte tlf.*:

Adresse*:   

Postnr.*: By*:  

E-mail*:     

CPR-nr.:

  Nummerportering

Eksisterende mobilnummer*: Ønsket porteringsdato*:

Nuværende teleselskab*: Simkortnr.*:

   Jeg giver hermed lov til, at Telia opsiger mit mobilabonnement hos mit nuværende teleselskab og anmoder om, at overføre mit nuværende 
nummer til mit nye Telia abonnement.

   Ja, tak. Jeg vil gerne oprette et Telia Taxa Fyn abonnement til kun 100,69 kr./md.

Abonnementet indeholder:
1000 min. fri tale i Danmark og EU, fri tale til andre på Taxa Fyn aftalen, fri sms/mms i EU, 4 GB data i Danmark og EU, samt et ekstra data sim-kort.

Få ekstra til dit abonnement. Vælg mellem følgende muligheder:

  Spotify  86,25 kr./md.        HBO  68,75 kr./md.

  Nyt nummer. Jeg ønsker at oprette et helt nyt Telia mobilnummer.

Vælg én af følgende muligheder:

Alle priser er inkl. moms

Printes, underskrives og sendes til telia@taxafyn.dk eller afleveres på kontoret

ERHVERVSOPRETTELSE AF  
TELIA TELEFONIAFTALE TIL TAXA FYN
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  Jeg ønsker at tilkøbe muligheden for 3000 min. ekstra til kun 18,75 kr./md.

  Jeg ønsker at tilkøbe 10 GB ekstra data til 22,50 kr./md.



Telia Erhverv

Jeg bekræfter hermed at ovenstående oplysninger er korrekte. Bindingsperioden er 12 måneder og kan herefter opsiges med 
en måneds varsel. Jeg er informeret om de abonnementsvilkår, der gælder for Taxa Fyns telefoniaftale og om de vilkår, priser, og 
services, der gælder for denne aftale. 

Alle ændringer vedr. mit abonnement skal rettes til: Kundeservice Erhverv på tlf. 80 40 40 30. Jeg accepterer ifølge aftale med 
Taxa Fyn at betale telefonregningen i sin helhed. 

Endvidere er jeg bekendt med, at hvis virksomheden opsiger/forlænger eller på andre måder ændrer aftalen, så ophører/forlænges  
eller ændres min telefoniaftale igennem Taxa Fyn for ansatte automatisk til det aftalte. Jeg kan dog vælge at tegne et Privat Telia 
abonnement i eget navn i henhold til gældende priser og betingelser og beholde mit nummer hvis det er minimum 12 måneder 
siden at aftalen blev indgået.

Udfyldes af Taxa Fyn
Jeg bekræfter, at ovenstående oprettes under Taxa Fyns aftale under CVR nr. 75711115.

Særlige ønsker eller behov, som imødekommes såfremt det er muligt:

Underskrift
BLOKBOGSTAVER

Navn
BLOKBOGSTAVER

Underskrift

Underskrift

Dato

Dato
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