Parknet F.M.B.A

Tilmelding og fuldmagt for
nummerflytning til Parknet

Esromgade 15
2200 København N
Telefon nr. 3690 6000
support@parknet.dk

Kan IKKE benyttes til oprettelse af nyt telefonnummer.
Se vejledningen på side 2.
Abonnent-oplysninger

BEMÆRK: Alle felter skal udfyldes! Skal være de samme oplysninger som dit nuværende teleselskab har registreret.

Fornavn:

Efternavn:

Gade:

Nr:

Etage:

Side/Dørnr:

E-mail:

Mobil:

Fastnettelefonnummer
der skal flyttes:

Nuværende teleselskabs navn:

Postnr & by:

Kundenr og/eller kontonr hos
nuværende teleselskab (IKKE CPR):

BEMÆRK vedrørende tilmelding til Parknet-telefoni: Denne formular betragtes, ud over at være
fuldmagt, også som tilmelding til Parknet-telefoni med følgende valg:
Standardabonnement, vis nummer og udeladt fra nummeroplysningen.

Hvis du f. eks. ønsker tilmelding til betalingsservice (anbefales og du sparer penge!), offentliggørelse af dit
nummer overfor nummeroplysningen, skjult nummer eller flatrate-abonnement, SKAL du bruge vores
online-tilmelding via vores website på https://parknet.dk
VIGTIGT: Under alle omstændigheder SKAL du udfylde og underskrive denne fuldmagt, ellers kan
nummerflytning ikke gennemføres! Se vores website vedrørende abonnementstyper og priser.
Bemærkninger:
(Valgfrit)

Jeg accepterer og erklærer følgende:





Jeg giver hermed Parknet fuldmagt til at flytte (portere) mit eksisterende telefonnummer til Parknet
og dermed opsige mit abonnement hos mit nuværende teleselskab.
Jeg har forstået at denne fuldmagt også gælder som tilmelding til Parknet-telefoni.
Sammen med oprettelsen opkræver Parknet 200 kr. i forudbetalt taletid.
Jeg accepterer Parknets gældende vilkår og priser for fastnettelefoni abonnement.

For tilmelding og accept af ovennævnte:

Dato:

Underskrift:

(Ejer af nuværende abonnement)

Indsendelse af fuldmagt kan ske på en af følgende to måder:
 Scan den udfyldte og underskrevne blanket og send den via e-mail til np@parknet.dk
 Via almindelig brev til vores postadresse
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Tilmelding og fuldmagt for
nummerflytning til Parknet

Parknet F.M.B.A

Esromgade 15
2200 København N
Telefon nr. 3690 6000
support@parknet.dk

Vejledning
Advarsel! Du skal ikke selv opsige dit telefonnummer/abonnement. Kun evt. tilknyttede
specielaftaler.
Vi har ingen mulighed for at flytte et telefonnummer som er opsagt. Samtidigt er der risiko for at
miste telefonnumret, hvis du selv opsiger telefonnumret.


Denne fuldmagt betragtes også som tilmelding til Parknet telefoni, dog kun for
telefonnumre som skal flyttes til Parknet.



Som udgangspunkt, så oprettes telefonabonnementet med følgende valg:
Standardabonnement, vis nummer og udeladt fra nummeroplysningen.






Hvis du f. eks. ønsker tilmelding til betalingsservice (anbefales og du sparer penge!),
offentliggørelse af dit nummer overfor nummeroplysningen, skjult nummer eller flatrateabonnement, skal du bruge vores online-tilmelding via vores website på https://parknet.dk
VIGTIGT: Under alle omstændigheder SKAL du udfylde og underskrive denne
fuldmagt, ellers kan nummerflytning ikke gennemføres!

Fuldmagten giver Parknet bemyndigelse til at opsige og flytte dit telefonnummer fra
dit nuværende teleselskab til Parknet.

Fuldmagten kan IKKE benyttes som tilmelding/oprettelse af nyt telefonnummer. For
at oprette et nyt telefonnummer, skal du bruge Parknets online-tilmelding via Parknets
website: https://parknet.dk
Udfyldning af fuldmagten
Det er vigtigt at du oplyser dit eventuelle mobilnummer og e-mail adresse, da vi under normale
omstændigheder kommunikere med vores brugere via sms og e-mail – ikke via postbrev. Hvis
fastnettelefonen er i uorden, er det en fordel at vi har dit mobilnummer, når vi skal finde fejlen.


Hvis du ikke har en mobiltelefonnummer eller e-mail adresse, så bed f. eks. en ven eller nabo om du
må bruge deres nummer og/eller e-mail adresse. Vi bruger kun sms og e-mail til vigtige
meddelelser (f. eks. driftsstatus eller bekræftelse af ordre). Vi udleverer ikke disse fortrolige
oplysninger til andre personer eller virksomheder.

Det er meget vigtigt, at fuldmagten udfyldes og underskrives med korrekt navn på den, der er
registreret som abonnent hos dit nuværende teleselskab, samt korrekt nuværende teleselskab og
kunde-id. Hvis en eller flere af disse oplysninger mangler eller ikke er korrekte, er der stor risiko for at
fuldmagten blive afvist af dit nuværende teleselskab. Dette vil forsinke flytningen betydeligt.
Priser & abonnementsbetingelser
Se gældende prislister, telefonminuttakster for ind- og udland, samt abonnementsbetingelser på
http://parknet.dk.
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