
Telmore A/S
Gullandsstræde 2
4000 Roskilde

Vedr. overdragelse af      med binding

Jeg bekræfter hermed at have læst og accepteret følgende:
• Generelle vilkår for levering og drift af Telmores tjenester
• Vilkår for Telmores mobiltjenester
• Vilkår for Tilskudsmobil med binding

Disse findes på Telmores hjemmeside https://www.telmore.dk/mobil/vilkaar-og-
sikkerhed/abonnementsvilkaar-mobil.

På dette mobilnummer er der pålagt en binding med et minimumsforbrug på

         kr. pr. måned, indtil aftalens udløb d.                                             .

Jeg accepterer at overtage bindingsaftalen med tilhørende minimumsforbrug.

Jeg accepterer at forbrug inden overdragelsen ikke tæller med i indeværende måned, 
når minimumsforbruget skal opnås.

Når vi har modtaget dokumentet samt overdragelsesformularen på side 2 retur, sørger vi 
for at overdrage nummeret og bindingen.

Vi skal modtage dette dokument samt overdragelsesformularen på side 2 retur snarest 
muligt, hvorefter vi overdrager nummeret samt bindingsaftalen.

Med venlig hilsen
Telmore A/S

Telefonnummer der overdrages

Dato for udløb af bindingsaftale

Dato Underskrift - ny ejer

Minimumsbeløb

 ID: 1621416565749



Telmore A/S
Gullandsstræde 2
4000 Roskilde

Nummeroverdragelse med binding

Telefonnummer der skal overdrages:

Informationer på nuværende ejer

CPR-/CVR-nummer:

Fulde navn:

Adresse (vejnavn, etage, side):

Postnummer: 

By:

E-mail registreret på Mit Telmore:

Informationer på nye ejer

CPR-/CVR-nummer:

Fulde navn:

Adresse (vejnavn, etage, side):

Postnummer: 

By:

E-mail:

  

 ID: 1621416565749



Telmore A/S
Gullandsstræde 2
4000 Roskilde

 ID: 1621416565749

Med overstående underskrift accepteres Telmores abonnementsvilkår, som findes på https://www.
telmore.dk/mobil/vilkaar-og-sikkerhed/abonnementsvilkaar-mobil, samt at en evt. udestående 
saldo ved forsinkede opdateringer hos Telmore bliver overdraget til den nye ejer. Bemærk desuden 
nedenstående vilkår for overdragelsen. Bemærk: Services som Automatisk Betaling, Telmore til Telmore, 
Ubegrænset sms og mms, Børnebudget m.m. overføres ikke til den nye ejer. Den nye ejer skal personligt 
tilmelde sig Services hos Telmore af hensyn til evt. kreditvurdering samt accept af vilkår. Den valgte 
takseringsform, Telmore Tale føres med til den nye ejer af mobilnummeret. Hvis nummeret er tilmeldt en 
pakke, bliver pakken afmeldt ved næste månedsskifte. Telmore forbeholder sig ret til at tilbageholde en 
registrering af overdragelse til en evt. negativ saldo er betalt. Overdrageren hæfter for forbrug frem til 
datoen for registrering af overdragelsen. Forbrugsoversigten bliver slettet, når nummeret overdrages.

Dato Underskrift - nuværende ejer

Dato Underskrift - ny ejer

Det bekræftes hermed, at oplysningerne angivet er korrekte.
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