FULDMAGT – NUMMERFLYTNING
Undertegnede bekræfter hermed at have bestilt flytning af mit telefonnummer til EWII Bredbånd
A/S og giver hermed EWII Bredbånd A/S fuldmagt til på mine vegne at flytte mit telefonnummer til
EWII Bredbånd A/S. Samtidig gives EWII Bredbånd A/S fuldmagt til at opsige mit abonnement hos
min nuværende telefonudbyder, som er knyttet til dette/disse numre.
For at kunne gennemføre nummerflytningen udfyldes følgende information med
blokbogstaver (alle felter skal udfyldes):
•

Telefonnr., der ønskes flyttet:

•

Nuværende udbyder:

•

Kundenr. nuværende udbyder:

•

Fornavn:

•

Efternavn:

•

Adresse:

•

Postnr./by:

•

CVR-nummer:

•

Dato:

•

Underskrift:

(udfyldes kun af virksomheder)

VIGTIG INFORMATION:
Processen med portering af abonnentnumre foregår på den måde, at en slutbruger henvender sig til den udbyder, som
slutbrugeren ønsker at flytte til. Den nye udbyder vil herefter igangsætte en nummerporteringsproces og på vegne af
slutbrugeren opsige abonnementet med slutbrugerens gamle udbyder.
Det er derfor vigtigt, at slutbrugeren ikke selv opsiger aftaleforholdet med sin gamle udbyder, inden
nummerporteringen er sat i gang, da slutbrugeren efter opsigelsen af abonnementsforholdet mister retten til
nummeret - og derfor ikke efterfølgende kan flytte det til en ny udbyder.
•

Dit telefonnummer må ikke være opsagt eller under opsigelse.

•

Det er ejeren af det eksisterende abonnement, som skal underskrive fuldmagten.

•

Du skal selv snarest muligt opsige alle ekstraydelser, som er knyttet til nummeret, fx nummerbestemt ringning,
medarbejderrabat, ISDN og lignende, da vi ikke kan flytte telefonnummeret, når der er knyttet ekstraydelser til det.

•

Hvis du har en alarm tilknyttet dit nuværende telefonnummer, bør du beholde den linje, dit alarmsystem virker på.
Telefoni via Ewii understøtter ikke alarmsystemer/nødkalds anlæg.

•

Når vi har modtaget fuldmagten i korrekt udfyldt stand, kan der gå 4-6 uger fra din internetforbindelse er aktiveret, til
dit nummer er flyttet.

•

Det er ikke muligt at bestille ekstra tjenester på fuldmagten. Undlad derfor at påføre yderligere information.

Du bedes udfylde fuldmagten, scanne den og sende den til portering@EWII.com. Du kan også
vælge at sende den pr. post til: EWII Bredbånd A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
Med venlig hilsen
EWII Kundeservice

EWII Bredbånd A/S | Kokbjerg 30 | 6000 Kolding | 70 55 55 55| www.EWII.com

