
Fuldmagt til Telia LINK
Denne fuldmagt returneres til Telia Danmark udfyldt og underskrevet pr. mail. Adresse nederst på siden.

Denne aftale giver adgang til Telia LINK. Aftalen er endeligt indgået, når Telia Danmark har accepteret en modtaget og underskrevet fuldmagt. Der gøres opmærksom på, at de 
enkelte abonnementer og produkter, som administreres i Telia LINK, har aftaleperioder og opsigelsesbetingelser, som er specificeret i Telia Danmarks almindelige 
handelsbetingelser. Virksomheden er selv ansvarlig for eksisterende aftaleforhold med andre aktører på de samme tjenester. 

Jeg bekræfter at have læst og accepteret Telia Danmarks almindelige handelsbetingelser.

Dato Underskrift

Kundens underskrift med BLOKBOGSTAVER

Sendes til: 
Telia Danmark, mail: Invoicing-Enterprise@telia.dk 

Kundedata

Administrator (udfyld venligst med blokbogstaver)

Telia LINK

Kundens accept

Firmanavn

CVR-nr.

Kundenr.

Firmanavn

Telefonnr.

E-mail

Brugernavn og adgangskode sendes til ovenstående administrator, når denne underskrevne fuldmagt er modtaget og registreret hos Telia Danmark.  
Administrator er ansvarlig for oprettelse af brugere i sin virksomhed, og er bekendt med vilkårene for brug af Telia LINK. Administrator er ansvarlig for at  
informere de brugere, der oprettes om vilkårene for brugen af  Telia LINK og er således også ansvarlig for brugernes handlinger.

  Ja, vi ønsker adgang til Telia LINK

Brug af Telia LINK forudsætter internetopkobling. Vi er indforstået med at vores brug af tjenesterne i Telia LINK registreres af Telia Danmark. Bestilling af  ændringer 
vedrørende produkter og ydelser via Telia LINK sker på vores ansvar, og skal ses som accept af, at de valgte ændringer foretages af Telia Danmark. Telia LINK 
systemet implementerer de af os bestilte ændringer automatisk og straks. Bestillinger og ændringer er underlagt de med Telia Danmark aftalte handels betingelser.

Fu
ld

m
ag

t_
LI

N
K

_V
1_

ok
t2

01
4_

15
54

9

Denne formular bedes blive udfyldt elektronisk, fx. Foxit Reader eller Adobe, OBS. du kan ikke “save” i Adobe.
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