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Parknet F.M.B.A. 
Esromgade 15, opg. 1, 5. sal 
2200 København N 

Fuldmagt for nummerflytning til Parknet 
Læs venligst oplysningerne på næste side inden formularen udfyldes. 

 

Fornavn Efternavn 

Adresse Postnr. & by 

 

E-mail Mobilnr. 

 

Oplysninger for flytning af fastnetnummer 

Fastnetnummer der ønskes flyttet 

Nuværende teleselskab Kundenr. hos nuværende teleselskab 

Bemærkninger 

 

Accept og godkendelse 

• Med denne fuldmagt giver jeg Parknet ret til at opsige mit fastnet abonnement hos det 
nuværende selskab med henblik på nummerflytning. Jeg bekræfter samtidig at være den 
nuværende ejer af nummeret, der skal flyttes. 

• Jeg er opmærksom på, at jeg i en overgangsperiode risikerer at være forpligtet til at betale for 
et abonnement både hos Parknet og hos mit nuværende teleselskab.  

• Jeg accepterer, at medmindre andet er angivet under bemærkninger, så gælder der standard 
abonnementsvilkår for telefoni hos Parknet med vis nummer og videregivelse til 
nummeroplysninger.  

• Jeg accepterer, at Parknet ifm. med oprettelsen af mit abonnement opkræver 200 kr. som 
forudbetaling for min taletid.  

• Jeg er opmærksom på, at forudsætningen for et telefonabonnement hos Parknet er, at det 
nødvendige telefonudstyr er tilgængeligt enten i min boligforening eller i mit eget hjem.  

• Jeg accepterer Parknets gældende vilkår og priser. 
 

Dato Underskrift 

 
Den underskrevne fuldmagt sendes pr. e-mail til brugerservice@parknet.dk eller med post til Parknets 
adresse. 
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Vigtige oplysninger om udfyldelsen af fuldmagt for nummerflytning 
 

Denne fuldmagt kan kun benyttes til nummerflytning, og ikke til oprettelse af nyt telefonnummer. 
Oprettelse af nyt telefonnummer kan bestilles på www.parknet.dk 
 

Opsig ikke dit fastnetnummer 

Hvis du ønsker at beholde dit nuværende telefonnummer, er det vigtigt, at du IKKE opsiger dit 
nummer hos din nuværende udbyder. Opsiger du dit nummer, mister du råderetten til nummeret, og vi 
kan ikke flytte det. I forbindelse med en opsigelse gør det derfor klart, at du ønsker at flytte dit nummer 
til et nyt selskab. Parknet klarer det praktiske når vi har modtaget din fuldmagt. 
 
Nødvendigt telefonudstyr 
For at Parknet kan levere telefoni til dig, skal du have en ATA-boks (Analog Telefoni Adapter) i din 
lejlighed eller din boligforening skal have centralt placeret telefonudstyr til alle beboerne. Er du i tvivl 
om du behøver en ATA-boks kan du kontakte Parknets Brugerservice. Parknet understøtter kun 
specifikke ATA-bokse og de skal derfor købes i Parknets butik.    
 
Abonnementstype 
Som udgangspunkt oprettes der et standardabonnement med de tilhørende vilkår. Hvis du ønsker 
flatrate abonnement skal du angive det under bemærkninger.  
 
Tilmelding til automatisk betaling af regning  
Når du får besked om at dit telefonabonnement er oprettet, kan du tilmelde dig automatisk betaling af 
regninger på Parknets selvbetjening. Du kan betale med Betalingsservice, Dankort eller Mobilepay.   
 
Nummeroplysningen 
Som udgangspunkt videregives dine oplysninger (navn, adresse og telefonnummer) til 
nummeroplysningen. Hvis du ikke ønsker det, skal du under bemærkninger angive en af følgende 
muligheder:   

• Udeladt – Alle oplysninger skjules i nummeroplysningen. 

• Hemmeligt nummer – Nummer skjules i nummeroplysning. Navn og adresse vises. 

• Hemmelig adresse – Adresse skjules i nummeroplysningen. Navn og telefonnummer vises. 
 
Skjult nummer 
Som udgangspunkt opsættes der en vis nummer funktion, så dem du ringer til kan se dit nummer. 
Såfremt du ønsker permanent skjult nummer skal du angive det under bemærkninger.  
 
Vigtigt med korrekte oplysninger  
Der er vigtigt, at fuldmagten udfyldes og underskrives af ejeren af fastnetnummeret og at alle 
oplysninger er udfyldt korrekt. Manglende eller forkerte oplysninger medfører risiko for at fuldmagten 
bliver afvist af dit nuværende teleselskab og at flytning af nummeret bliver meget forsinket. Det er 
også vigtigt, at du angiver din e-mail og mobilnummer så vi kan kontakte dig.   

mailto:brugerservice@parknet.dk

