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FULDMAGT TIL NUMMERFLYTNING

Firmanavn / navn CVR / Fødselsdato

Adresse Postnummer + by

Kundedata - skal være identisk med det der er registreret hos nuværende teleselskab!

Hovednummer Faxnummer

Nummerserie(r) Evt. ekstra numre

Nummerflytning (se evt. vedhæftede liste)

Ønskedato nummerflytning Efter endt binding / opsigelsesperiode 

Dato for flytning

Nuværende teleselskab Konto- / VK-nr. ved TDC scale

Nuværende teleselskab (husk 1 fuldmagt pr. afgivende selskab)

Hovednummer ønskes: Faxnummer ønskes:

Oplysning 118

Oplyst Hemmeligt Udeladt Oplyst Hemmeligt Udeladt

Undertegnede bekræfter at disponere over ovenstående telefonnummer/-numre og med nedenstående underskrift  
gives hermed fuldmagt til at Uni-tel må opsige abonnementsaftalen hos nuværende operatør på ovennævnte telefon- og 
kontonummer, i forbindelse med flytning af telefonnummeret/-numrene. 
Sammen med nummerflytningen opsiges alle tjenester samt abonnementer, der er tilknyttet telefonnummeret. 
Fuldmagten er gældende i 1 år, eller indtil den tilbagekaldes.

Nummerflytning fra anden operatør til Uni-tel
Undertegnede bekræfter hermed at ovenstående numre må flyttes fra nuværende operatør til Uni-tel. 
Undertegnede bekræfter at Uni-tel må indhente nødvendige oplysninger hos nuværende operatør,  vedrørende telefon- og 
kontonumre.

Dato Navn (blokbogstaver) – juridisk ejer

Underskrift – juridisk ejer
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Når du ønsker at flytte dit nummer fra ét teleselskab til et andet, har du to muligheder:

Du kan flytte dit nummer når din binding eller opsigelsesperiode er udløbet.
Dette kaldes en nummerflytning efter endt bindings- og opsigelsesperiode. 
Vælger du dette vil dit nummer blive flyttet til Uni-tel den førstkommende arbejdsdag efter din bindings eller opsigelses-
periode er udløbet, og du vil derfor ikke blive opkrævet for indfrielse af bindings eller opsigelsesperiode.

Du kan frit vælge hvornår du vil flytte dit nummer. 
Når Uni-tel beder om at få dit nummer flyttet, vil det ske på den dato du ønsker at flytte dit nummer, dog tidligst ved 5. 
arbejdsdags afslutning. Dette kaldes en Ønskedato nummerflytning.

Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger at flytte dit nummer en ønsket dato, inden eventuel binding eller op-
sigelsesperiode udløber, har dit tidligere teleselskab mulighed for at sende dig en slutfaktura da du er forpligtet til at 
overholde bestemmelserne om bindings- og opsigelsesperiode i den kontrakt, der tidligere er indgået med dem. 
Du skal ligeledes være opmærksom på at du kan blive dobbeltfaktureret, dvs. du betaler til dit tidligere teleselskab, indtil 
din binding eller opsigelsesperiode udløber, og samtidig betaler til Uni-tel for dit nye abonnement, fra den dag du har 
flyttet numrene.

Generel information:

• Du kan ikke flytte dine numre på lørdage, søndage og helligdage, d. 1/5, 5/6, 24/12 og 31/12. 

• For at imødekomme ønske om nummerflytning, er det vigtigt at samtlige numre fremgår af nummerflytningsbilaget 
sammen med korrekte kundenumre/SIM-kortnumre fra tidligere udbyder.

• Hvis nummer/nummerserier, der ønskes flyttet ikke hænger juridisk sammen med oplyst kundenummer/SIM-kortnum-
mer, vil dette forhindre nummerflytning.

• Hvis en nummerflytning bliver afvist f.eks. på grund af ovenstående, så vil Uni-tel fakturere kunden for  efterfølgende 
genstart af nummerflytning.

• Der henvises til gældende lovgivning vedr. Nummerportabilitet – LOV nr 169 af 03/03/2011 kap.7

Nummerflytning - Generelle betingelser
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