Endring av juridisk eier for Fasttelefoni, Bredbånd Bedrift
DSL og Bredbånd Bedrift Fiber
Påse at du har fylt ut alle felter markert med stjerne *
Abonnementsinformasjon Telefoni
Telefonnummer som ønskes overført

Ønskes oppføring i Telefonkatalog?

Bransjeorganisasjon (fylles ut hvis bedriften har bransjeavtale)

Dato for overføring av abonnement

Ja

Nei

Abonnementsinformasjon Bredbånd Bedrift DSL / Bredbånd Bedrift Fiber
Produkt/tjeneste

Sambandsnr (evt)

Brukernavn (evt)

Dato for overføring av abonnement

Nåværende eier
Firmanavn/Navn *

Org.nr/ *

Ny eier
Kunder av Telenor Bedrift skal registrere seg i Brønnøysundregistrene.
Firmanavn/Navn *

Org.nr/ *

Gateadresse/Postadresse *

Postnr *

Poststed *

Navn kontaktperson/bestillingsansvarlig *

Mobilnr

E-postadresse kontaktperson

* Obligatorisk felt

Betaler
Firmanavn

Org.nr

Navn kontaktperson/fakturamottaker/kontoreferanse *

Telefonnr

Postadresse *

Postnr *

Ønskes abonnement(ene) på samleregning
Ja

Mobil

Poststed *

Hvilke telefonnummer skal ha samleregning?

Nei

* Obligatorisk felt. Navn og adresse fylles kun ut dersom disse er ulike fra opplysningene under Eier.

Bruker/Installasjonssted
Firmanavn/Navn *

Org.nr/

Gateadresse (*)
Navn kontaktperson *
* Obligatorisk felt

Mobilnr *

Etasje *

Gårdsnr (*)

Postnr *

Poststed *

(*) Obligatorisk å fylle ut ett av feltene. Fyll inn enten gateadr, eller gårdsnr og bruksnr
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Bruksnr (*)

Bestillingsbekreftelse
Bestillingsbekreftelse sendes til
Ny eier
Postadresse

Betaler

Firmanavn/Navn
Bruker

Adressen nedenfor
Postnr

Poststed

Det bekreftes herved at Ny eier overtar juridisk eieransvar for ovennevnte abonnement med virkning fra effektueringsdato. Ny eier har satt
seg inn i gjeldende abonnementsbetingelser fra Telenor og overtar alt økonomisk og juridisk ansvar for abonnementet/ene - herunder også
eventuell gjenværende avtaletid.

Underskrift – Gammel eier
Dato

Tidligere juridisk eier (trykte bokstaver)

Signatur

Underskrift – Ny eier
Dato

Ny juridisk eier (trykte bokstaver)

Signatur

For Telenor
Ordrenummer

Kunde-ID

Referansenummer

Retur av bestillingsskjema
1) Påse at du har fylt ut påkrevde felter markert med stjerne *.
2) Lagre som PDF-fil eller ta bilde av skjemaet med smarttelefon (ett bilde per side). Du kan også scanne som PDF-fil. Sjekk
at all tekst er leselig på scannet dokument eller bilde.
4) Last opp dokumentet eller bildet på https://www.telenor.no/bedrift/kundeservice/internett/fast-bredband/eierskifte.jsp
Telenor Bedrift Kundeservice telefon 05000 gir hjelp til utfylling av bestillingsskjemaet, dersom det er ønskelig.

Viktig informasjon for Fasttelefoni
Endring juridisk eier generelt
Endring av juridisk eier er endring av abonnementsforhold; og innebærer endring av organisasjonsnummer. Kunden faktureres.
Unntak: ved sammenslåing av selskaper (fusjon) eller deling av et selskap (fisjon) faktureres ikke kunden; dette håndteres som
navneendring.
Ved endring av juridisk eier vil evt tilleggstjenester som abonneres på av gammel eier, bli sagt opp ved overføring av abonnementet. Det
gjelder også Fast forvalg.
Bestillingen blir behandlet som nytt abonnement og faktureres etter gjeldende priser for det aktuelle produkt.
Juridisk eierskifte forutsetter at samme type abonnement blir benyttet fra gammel til ny eier, og at installasjonsadressen ikke endres.
Ønskes annen abonnementstype betraktes dette som nytt abonnement etter gjeldene priser. Har kunden produktet BBT fra Telenor
(privatabonnment IP-telefoni) vil dette ikke kunne videreføres ved juridisk eierskifte.
Endring fra privat- til bedriftsabonnement og omvendt
Endring av kundeforhold er gratis. Evt. tilleggstjenester vil følge abonnementet; gjelder også Fast forvalg. Unntak: Rabattavtaler.

Viktig informasjon for Bredbånd Bedrift DSL og Bredbånd Bedrift Fiber
Juridisk eierskifte forutsetter at samme type abonnement blir benyttet fra gammel til ny eier, og at installasjonsadressen ikke endres. Ønskes
annen abonnementstype betraktes dette som nytt abonnement etter gjeldene priser. Har kunden et privat internettabonnement fra Telenor vil
dette ikke kunne videreføres ved juridisk eierskifte.
Ufullstendig utfylt skjema vil bli returnert til nåværende eier.
Alle kunder som ikke har bedriftskundeforhold til Telenor, vil bli kredittvurdert.
Bekreftelsesbrevet som mottas vil være som for nytt abonnement.
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