
Abonnemangsavtal - Privat
Abonnent
Förnamn och efternamn*

Personnummer*

Adress*

Postnummer* Ort*

Telefon dagtid* Telefon kvällstid

Fax

E-post**

 **Obligatoriska uppgifter. **Om du valt E-post fakturering kommer dina räkningar att skickas till denna adressen om du inte anger något annat nedan

Abonnemang Antal Tilläggstjänster
Telavox Privat 29 á 29kr Faktura via post 19kr inkl. moms

Telavox Privat 49 á 49kr

Telavox Privat 99 á 99kr

Fyll i nummer som skall porteras (199kr/nummer) nedan. Tilldelning av nya nummer är kostnadsfritt.

Nummer att portera
1 2

Avtalstid
      12 mån, startkostnad 199 kr, inklusive telefonidosa (frakt 79kr tillkommer)

      0 mån, startkostnad 937:50 kr, inklusive telefonidosa (frakt 79kr tillkommer)

Meddelande till Telavox

Bilaga 1: Allmänna villkor Bilaga 2: Vald prislista

Underskrift
Jag beställer härmed ovanstående tjänst och försäkrar att lämnade uppgifter är korrekta. Jag försäkrar också att jag tagit del av och förbinder mig att följa allmänna 
och eventuella tjänstespecifika villkor. Jag godkänner också att inlämnade personuppgifter behandlas i den utsträckning som krävs för fullgörande av beställning. 
Denna beställning är giltig först efter det att Telavox AB bekräftat beställningen. Undertecknaren har även tagit del av informationen och lämnar fullmakten för Telavox 
att hos överlämnade operatörer beställa nummerportering om detta beställts i Abonnemangsavtalet.

Ort     Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Telavox Avtal

Adress: Finngatan 12 223 62 Lund      Telefon: +46 (0) 40 622 00 00      Fax: +46 (0) 40 622 00 29       info@telavox.se       www.telavox.se
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