
Telmore A/S
Gullandsstræde 2
4000 Roskilde

Vedrørende flytning af binding til ny ejer

Jeg bekræfter hermed, at jeg ønsker at overtage bindingen fra mobilnummer 

   til mobilnummer 

Jeg overtager bindingen med et minimumsforbrug på   kr. pr. måned indtil

aftalens udløb d.

OBS: Oplysninger omkring dit minimumsforbrug fremgår af din ordrebekræftelse, som 
du kan finde i dit Mailarkiv på Mit Telmore.

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

Jeg er indforstået med, at overdragelsen af bindingen finder sted tidligst den dag, 
Telmore modtager dokumentet. Jeg bekræfter hermed, at oplysningerne angivet 
ovenfor er korrekte.

Husk også at underskrive og medsende side 2 og 3 af dette dokument

Dato Underskrift - tidligere ejer

Dato Underskrift - ny ejer

Nuværende nummer

Minimumsbeløb

Nye nummer

Dato for udløb af bindingsaftale



Telmore A/S
Gullandsstræde 2
4000 Roskilde

Vedrørende flytning af Binding til ny ejer

Jeg accepterer desuden Telmores vilkår for

1. Tillægsaftalen 
For aftaler om TilskudsMobil med binding, hvor kunden i forbindelse med køb af  
en mobilterminal til nedsat pris forpligter sig til et fast minimumsforbrug af Telmores 
mobiltjenester, gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for Telmores 
mobiltjenester. Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for Tilskuds-
Mobil med binding forud. 
Indgåelse af en aftale om TilskudsMobil med binding forudsætter, at kunden er 
registreret med CPR nr. eller CVR nr. Der kan højst indgås seks aftaler om Tilskuds-
Mobil med binding pr. CPR nr. eller CVR nr. og en aftale om TilskudsMobil med 
binding pr. telefonnummer hos Telmore. 

2. Minimumsforbrug 
Telmore opkræver forbrugsafgifter for kundens forbrug af mobiltjenesten. For hver 
måned opgøres kundens faktiske forbrug. 
Telmore opkræver i bindingsperioden, jf. pkt. 3, en fast minimumsafgift for forbrug 
pr. måned (herefter minimumsbeløbet), uanset om kundens faktiske forbrug den 
pågældende måned er lavere end minimumsbeløbet. 
Minimumsbeløbets størrelse fremgår af kundens ordrebekræftelse. Første  
månedsperiode løber fra tidspunktet for aftalens indgåelse. 
Det faktiske registrerede forbrug i månedsperioden modregnes i minimumsbeløbet. 
Forbrug af indholdstakserede tjenester i form af såvel tjenesteydelser som varer via 
sms, mms eller wap, jf. pkt. 5.E i abonnementsvilkår for Telmores mobiltjenester, vil 
dog ikke blive modregnet i minimumsbeløbet. 
Minimumsbeløbet med fradrag af evt. forbrug opkræves periodevis bagud på 
kundens konto hos Telmore. 

3. Opsigelse og bindingsperiode 
En aftale om TilskudsMobil med binding er uopsigelig i 6 måneder fra datoen for 
aftaleindgåelsen (bindingsperioden). Kunden kan dog mod betaling af et beløb, 
der dækker minimumsbeløbet i bindingsperioden – opsige aftalen med et varsel 
på mindst 1 måned, inden der er gået 6 måneder fra aftaleindgåelsen. 
En aftale om TilskudsMobil med binding (tillægsaftalen) udløber automatisk 6  
måneder efter datoen for tillægsaftalens indgåelse. 

4. Fortrydelsesret 
En TilskudsMobil med binding aftale kan, hvis der er tale om en forbrugeraftale, 
fortrydes indenfor en frist på 14 dage fra den dag, hvor kunden har fået det købte i 
hænde. Det er en betingelse, at varen er i væsentlig samme stand, som da kunden 
modtog den.  



Telmore A/S
Gullandsstræde 2
4000 Roskilde

Dato Underskrift - ny ejer

Ønsker kunden at bruge fortrydelsesretten, skal Telmore underrettes herom inden 
udløbet af fortrydelsesfristen. Telmore kontaktes på telefon 7021 8900. 

5. Salgs- og leveringsbetingelser 
For salgs- og leveringsbetingelser refereres til salgs- og leveringsbetingelserne  
for Shoppen, som kan findes her. 

Nye mobilnummer

https://www.telmore.dk/mobilabonnement/vilkaar-og-sikkerhed/abonnementsvilkaar-mobil
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