Fullmakt för nummerflytt (s.k. portering) till miniTel AB

Med den här fullmakten ger jag miniTel AB (”miniTel”) rätt att begära nummerflytt av ovanstående telefonnummer
till miniTel från nuvarande operatör. miniTel kommer att arkivera denna fullmakt eftersom den nuvarande
operatören kräver det.
Endast den som är betalningsansvarig för det telefonnummer som ska flyttas äger rätt att skriva på fullmakten.
Tänk på att din nuvarande operatör kan avslå en begäran om nummerflytt om du:
• Har bindningstid kvar på ditt abonnemang.
•
•

Inte står som ägare/fakturamottagare för det telefonnummer hos din nuvarande operatör.
Vill flytta över ett enstaka nummer som tillhör en större företagsnummerserie.

Om du av någon anledning ångrar din nummerflytt
Kontakta Kundservice omedelbart på support@minitel.se eller 0455-655 400 så undersöker vi om porteringen går
att stoppa.
Jag är medveten om att de förbindelser/skyldigheter som avtalats med nuvarande operatör gäller, vilket kan
medföra att jag efter överflyttning kan erhålla fakturor från nuvarande operatör.
Underskrift (fullmaktslämnare)
Ort och datum:
Underskrift:

Namnförtydligande:

Denna blankett ska skickas in senast 2 v. innan avslutningsdatum för befintligt abonnemang.
Lägg i kuvert och skicka till: miniTel AB, Campus Gräsvik 2, 371 41 KARLSKRONA

miniTel AB, Campus Gräsvik 2, 371 41 Karlskrona, Support: support@minitel.se

Att tänka på i samband med portering
Vem gör uppsägning hos min nuvarande telefonioperatör och behövs detta?
Vid flytt (sk. portering) av ett telefonnummer från en annan telefonioperatör till miniTel begär miniTel
att få ta över ditt telefonnummer till ett specifikt datum.
Hos vissa operatörer gäller detta som en uppsägning och du behöver inte göra något mer.
Men hos vissa operatörer kan det krävas att du gör en uppsägning för att inte bli fortsatt fakturerad.
Du kan också ha uppsägningstid eller en tidsbindning på ditt befintliga abonnemang.
För att undvika att bli debiterad dubbelt eller bli debiterad eventuella extra avgifter när numret begärs
över av miniTel måste du kontrollera ditt avtal med din nuvarande operatör.
Tänk på att ditt abonnemang inte får vara avslutat eller stängt till det datum du begär att miniTel ska ta
över numret.
Ett avslutat abonnemang kan aldrig flyttas.

Du måste själv säga upp ditt befintliga abonnemang.
Kontakta din telefonoperatör som du har idag och meddela dom att du vill avsluta ditt abonnemang.
Bestäm ett avslutningsdatum med din befintliga operatör, det är detta datum du anger under "Önskat
datum för nummerflytt" på blanketten.

Blanketten ska skickas in senast 2 v. innan avslutningsdatum för befintligt abonnemang.

