
Blankett för åf/butik Fullmakt Mobila tjänster - flytt av mobilnummer 

 
Kundens organisations-/personnummer 

      
 Önskat datum för flytt av mobilnummer (åååå-mm-dd) 

      

Kundens namn 

      
 Nuvarande mobiloperatör 

      

Utdelningsadress (gata, box e.dyl.) 

      
 Nummerflytt kommer att utföras vid den tidpunkt som 

du får uppgift om i orderbekräftelse från Telia. 
Tidigaste tid för flytt är fem (5) arbetsdagar från det 
att fullmakten inkommit till Telia. 

Postnr Ort 

            
 

Eventuellt telefoniansvarig hos kunden, namn 

      

telefonnummer 

      
  

Fullmakten är giltig 2 månader från undertecknande. 

Observera att ”Avtal avseende abonnemang för mobil tjänst” tecknas separat. 

Alternativt kan mobilnumret användas till Refill, för nummerändring eller till någon av våra tjänster Faxlåda, Extrakort, 
Mobilt Datanummer. Ange valet i kolumnen Övrigt. 

Mobilnummer 
fr o m 

Mobilnummer 
t o m 

Övrigt Kopplas till mobilnummer/ 
mobilnummer som ska ändras 

                        

                        

                        

                        

                        

Bifoga nummerspecifikation om raderna ovan ej räcker till. 

Viktigt att känna till 

– Om du avstår från att välja vad mobilnumret ska användas till, reserveras det i 1 månad från inporteringstidpunkten. Aktiveras inte 
mobilnumret för abonnemang eller tjänst inom denna tid, förlorar du rätten till numret. 

– Du får ett nytt SIM-kort från Telia, då ditt nuvarande kort inte fungerar i Telias nät. 

– Om någon annan än du själv använder mobilnumret, ansvarar du för information till användaren. 

– Om du vill avbryta/annullera inporteringen eller ändra uppgifter i ordern kan du vända dig till Telias återförsäljare eller skriftligt meddela 
Telia detta senast 3 arbetsdagar före den tidpunkt vi meddelar dig i orderbekräftelsen. 

– Förbindelser/skyldigheter som du avtalat med nuvarande (överlämnande) mobiloperatör kan vara gällande efter tidpunkten för flytt. 

Fullmakten och evenuell nummerspecifikation ska undertecknas av innehavare av mobilnumret (privatperson), i före-
kommande fall firmatecknare. Telia äger rätt att göra kreditbedömning och begära säkerhet enligt ”Allmänna villkor för mobila 
teletjänster” i de fall avtal avseende abonnemang för mobil tjänst tecknas för numret som flyttas till Telia. 
 
Undertecknad har tagit del av ovanstående och lämnar fullmakt för Telia* att hos överlämnande 
mobiloperatör beställa nummerflytt av ovan och/eller i bilaga specificerade mobilnummer. 

Ort och datum 

      
Underskrift  

 

Namnförtydligande 

      
Legitimation 

      
 

ÅF-nummer 

      

Säljare 

      
 Svar önskas till ÅF via: 

SMS        E-post 

Mobilnummer / E-postadress 

      

Denna fullmakt arkiveras hos Telia.  

Kundtjänst 
Mobila teletjänster 
Telefon 90 200 

www.telia.se/mobilt 

Återförsäljare och Telia Butik faxar sin beställning till  020-3100 01                                
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* Telia genom 

TeliaSonera Sverige AB 
Org nr: 556430-0142 
Säte: Stockholm 



 

Nummerspecifikation    

     

Bilaga till Fullmakt Mobila tjänster - flytt av mobilnummer 

 
Referensnummer Kundens organisations-/personnummer Återförsäljarnummer 

                  
 

 

 Återförsäljare och Telia Butik faxar sin beställning till 020-31 00 01 

 

 

Bekräftar att ovan specificerade mobilnummer omfattas av avtalet: 

 

Mobilnummer 

fr o m 

Mobilnummer 

t o m Övrigt Kopplas till mobilnummer/ 

mobilnummer som ska ändras 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Kundens underskrift 


