
Fuldmagt – overførsel af mobilnummer til TDC

Jeg ønsker at beholde mit nuværende mobilnummer, og have det overført til TDC (nummerportering).

Med min underskrift nedenfor giver jeg tilladelse til, at TDC på mine vegne, opsiger mit abonnement hos mit nu-
værende teleselskab med henblik på overførsel af nummeret til TDC, og til at TDC videregiver oplysningerne på 
denne fuldmagt til mit nuværende teleselskab.

Jeg ønsker overførsel af mit mobilnummer til TDC på følgende måde (sæt kun ét kryds):

❑  Jeg ønsker overførsel, når min opsigelses- og/eller bindingsperiode hos mit nuværende teleselskab er udløbet.

❑   Jeg ønsker overførsel på følgende ønskedato       /       -      (eller hurtigst muligt herefter). 
Jeg er opmærksom på, at hvis jeg ønsker overførsel på en dato, der ligger før udløbet af min opsigelses- og/ 
eller bindingsperiode hos mit nuværende teleselskab, er mit nuværende teleselskab berettiget til at opkræve 
betaling for den resterende del af opsigelses- og/eller bindingsperioden. 

Nuværende teleselskab:    

Mobilnummer:    

SIM-kort nummer*:   �

Privatkunde
Er du privatkunde hos dit nuværende teleselskab, skal følgende udfyldes:

Navn:    

Adresse:    

Postnummer og by:    

Erhvervskunde
Er du erhvervskunde hos dit nuværende teleselskab, skal følgende udfyldes: 

Firmanavn:    

CVR-nummer:    

Firmaadresse:    

Postnummer og by:    

* Dit SIM-kort nummer (ICC-nummer) finder du på bagsiden af dit SIM-kort.

Dato:  Underskrift:  Underskrivers navn i blokbogstaver
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TDC Erhverv
Teglholmsgade 3
0900 København C

e-mailes til nperhvervmobil@tdc.dk 
eller faxes til

80 20 12 12

Underskriver af fuldmagt er den juridiske ejer af abonnementet 
hos nuværende teleudbyder.
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