
FULLMAKT VID BYTE AV OPERATÖR 

ÅF-nummer Säljarens namn Telefon E-post 

Företag namn och postadress Organisationsnummer Kontaktpersonens telefonnummer 

Kontaktpersonens namn 

  E-postadress kund 

Nummer/Nummerserie fr.o.m. Nummerserie t.o.m. Tjänst efter portering Installationsadress 

Övriga noteringar 

Organisationsnummer Företag Nummer/Nummerserie 

Innehavare/behörig beställare ska underteckna fullmakten. Fullmakten ger Telia rätt att, hos den teleoperatör du lämnar, beställa överflyttning av ovan nummer. Denna fullmakten är giltig i 2 månader från nedan 
datum.  

Datum Beställarens namnunderskrift Namnförtydligande 

För firma bifogas kopia på gällande registreringsbevis högst 12 månader gammalt. 

Telias returadress: Telias returadress för e-post: 
Telia Sverige AB 
Porteringsgruppen, 
Dalsgatan 7, plan 6 
601 89 Norrköping 

Leveranssupport-Nummerportering-Foretag@teliacompany.com 

Med Telia avses Telia Sverige AB. Säte: Stockholm. Org nr: 556430-0142. 

Handläggarens uppgifter 

Kund/Avtalspart 

Undertecknad ger härmed Telia fullmakt att överta nedanstående telefonnummer från nuvarande operatör. 
Nuvarande operatör 

Önskad tidpunkt för övertagande är 
åååå-mm-dd hh 

Tidigaste tidpunkt för övertagande av nummer är 5 eller 15 arbetsdagar, beroende på typ av nummer, efter att fullmakten inkommit till Telia. 
Observera att tillhörande abonnemang avslutas hos överlämnande operatör när Telia övertar telefonnumret/-n. 
Operatörer är inte skyldiga att överlämna enstaka nummer i en direktvalsnummerserie. 

Nummer som ska bytas till Telia 

Vid samhörande överlåtelse ange tillträdande organisation nedan: 

Underskrift 

Observera att alla fält i fullmakten måste vara 
ifyllda för att vi ska kunna hantera ärendet.
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