
Avtal om mobila teletjänster i anledning av överlåtelse  

av bundet/obundet abonnemang  
 

 Bundet abonnemang  Obundet abonnemang  Telia Refill 

 

Frånträdande kund Tillträdande kund  

Kund/Företag namn och postadress Kund/Företag namn och postadress 
            

            

            

            

            

 
Personnr/Organisationsnr. Kundnummer Personnr/Organisationsnr. Kundnummer 
                        

Telefon Mobil Telefon Mobil 
                        

 

Förteckning över mobilnummer  

Överlåtelsen omfattar       abonnemang, som specificeras nedan och/eller i bilaga. 

Mobilnummer Bundet t.o.m Pristillägg per månad Abonnemangsform 

                        

                        

                        

                        

 

 Önskat överlåtelsedatum 

Överlåtelsen sker tidigast när detta avtal kommit Telia tillhanda, om inte annan, senare tidpunkt angivits.       

 

Villkor för överlåtelse 
Detta avtal gäller för de mobilnummer som anges i mobilnummer-

förteckningen ovan. 

Avtalet börjar gälla när den tillträdande kunden godkänts av Telia. 

För privatkunder (konsumenter) gäller för avtalet Telias allmänna och 

särskilda villkor för konsumenter, se www.telia.se/villkor 

Bestämmelser om överlåtelse av abonnemang framgår av punkt 13.1–13.2 i 

de allmänna villkoren. 

För företagskunder gäller för avtalet Telias allmänna villkor för elektroniska 

kommunikationstjänster till företag, se www.telia.se/villkor Bestämmelser om 

överlåtelse av abonnemang framgår av punkt 15.1–15.2. 

Utöver bestämmelserna i de allmänna och särskilda villkoren gäller följande: 

– Om det för abonnemanget gäller viss bindningstid (bundet abonnemang), 

övertar tillträdande Kund vid överlåtelsetidpunkten ansvaret för den 

eventuella bindningstid som återstår på abonnemanget. 

– Vid överlåtelse av Telia Refill krävs inget avtal; överlåtelsen sker 

omgående och Telia skickar bekräftelse av överlåtelsen till både 

frånträdande och tillträdande kund. Telia Refill får överlåtas utan kostnad. 

– Telia översänder avtal till tillträdande kund så snart begäran om 

överlåtelse inkommit från frånträdande kund. Inkommer inte tillträdande 

kund med undertecknat avtal till Telia, upphör abonnemanget.  

– Överlåtelseavgift debiteras tillträdande kund  

Den frånträdande kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som upp-

kommer efter överlåtelsetidpunkten 

 

 

 

Underskrifter Undertecknad, tillträdande kund, är införstådd med att Telia äger rätt att göra kreditbedömning och begära säkerhet enligt gällande Allmänna villkor. 
Ort och datum Ort och datum 

  

Frånträdande kunds/firmatecknares egenhändiga namnteckning Tillträdande kunds/firmatecknares egenhändiga namnteckning 

            

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

Kreditkontroll (Tillträdande kund) Legitimation (Tillträdande kund – obligatorisk uppgift) 

Kreditkontroll via Support       Datum        ID-kort  Körkort 

Kreditkontroll via Tholbox       Datum       
ÅF-nummer       Sign ÅF       Beslut efter kreditkontroll  OK  UTL  DEP 

 
 
 

Med Telia avses TeliaSonera Sverige AB,123 86 Farsta. Säte:Stockholm. Org nr: 556430-0142. 

Frågor? Ring Kundtjänst: Privat 90 200 – Företag 90 400 – www.telia.se 

Postadress privatkunder: TeliaSonera Sverige AB, c/o MBS, Svarspost 220472211, 978 00 Luleå 

Postadress företagskunder: TeliaSonera Sverige AB, c/o MBS, Svarspost 108000410, 978 00 Luleå 

 

Blanketten sänds till Telia. Svarskuvert bifogas. 
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http://www.telia.se/villkor
http://www.telia.se/

