Mobilabonnementer
Fri Tale/5 GB
Fri Tale/8 GB
Fri Tale/15 GB
Fri Tale/40 GB
Fri Tale/Fri Data
Mobil 1 Time/1 GB
Mobil 15 Timer/10 GB
Mobil Fri Tale/5 GB

Ekstraabonnementer
Kræver tilknytning til ét
basisabonnement.
Basisnummer skal noteres i
feltet “Basisnummer”
Fri Tale/5 GB – Ekstra
Fri Tale/8 GB – Ekstra
Fri Tale/15 GB – Ekstra
Fri Tale/40 GB – Ekstra
Fri Tale/Fri Data – Ekstra

Tillægsprodukter Mobil
Datadeling – antal
(max 3 stk.)
(kan ikke tilvælges til
Fri Tale/Fri Data)
2 Timers tale i 54 lande
10 Timers tale i 54 lande
Rejsedata 200 MB (i 8 lande)
Rejsedata 1 GB (i 8 lande)

Mobilt Bredbånd
Mobilt Bredbånd 10 GB
Mobilt Bredbånd 40 GB
Mobilt Bredbånd 200 GB
Mobilt Bredbånd 1 TB

Tillægsprodukter
Mobilt Bredbånd
Datadeling

Basisnummer (nr. der skal overdrages):

Andet:
Ny kunde – udfyldes med BLOKBOGSTAVER

Skriv til TDC Erhverv –klik her

Fornavn

Efternavn

Firma

Gadenavn

Husnr.

Bogstav

Postnr.

Etage

Lejlighedsnr.

Side

Tlf.nr.

Legitimation
Privatkunde

By

CPR-nr.
Kontaktperson/
navn på bruger

Erhvervskunde
CVR-nr.

E-mail

Tidligere kunde – udfyldes med BLOKBOGSTAVER
Fornavn

Efternavn

Jeg giver min tilladelse til, at YouSee må anvende informationer om min
nuværende og fremtidige samtaleprofil til at markedsføre og vejlede om
produkter og services, der passer til netop mit behov.

Firma

Ja

Nej

Gadenavn

Husnr.

Bogstav

Etage

Lejlighedsnr.

Side

Jeg giver min tilladelse til, at YouSee må kontakte mig med relevante
tilbud og informationer vedr. mobiltelefoni via:

Tlf.nr.

Telefon
Postnr.

By

Ja
Nej

E-mail

Ja
Nej

Sms

Ja
Nej

E-regninger og e-ordrebekræftelser
Jeg ønsker ordrebekræftelser sendt som e-mail

Jeg ønsker regninger sendt som e-mail		

E-mail hvis forskellig fra ovenstående

Ønskes tilmelding af Betalingsservice kontakt din bank.

Udfyldes af YouSee (kun ved afkrydsning i “Nyt sim-kort ønskes”)
Mobilnr.

Nyt identitetsnr. (ICC)

Hemmeligt nr.

Ja

Udeladt nr.

Ja

Nyt sim-kort ønskes

Ja

8 9 4 5 0 1 0
Ny kundes underskrift

Tidligere kundes underskrift

Jeg accepterer herved at overtage ovenstående abonnementsaftale. Aftalen er indgået i henhold til Abonnementsvilkår for YouSee’s offentlige mobiltelefonitjenester. Det betyder blandt andet, at der foretages en kreditvurdering hos et uafhængigt kreditvurderingsbureau.

Dato og kundens underskrift

Dato og kundens underskrift

Kundens navn med BLOKBOGSTAVER

Kundens navn med BLOKBOGSTAVER

Forhandler for YouSee Mobil

Bemærkninger

Navn og adresse
Forhandlernummer

Ekspedientinitialer

MV0017, 1814

Jeg erklærer mig indforstået med, at ovennævnte ny kunde overtager mit abonnement, og at jeg som betingelse
for overtagelsen bl.a. skal betale abonnementsafgift og evt. minimumsforbrug frem til en aftalt uopsigeligheds
periodes udløb.

Overdragelse af abonnementsaftalen

Kunden kan med YouSee’s samtykke overdrage (abonnements)aftalen
til en ny kunde, jf. pkt. 2. i Yousee’s generelle vilkår.
YouSee kan forlange, at både den hidtidige og den fremtidige kunde
skriftligt tiltræder overdragelsen.
YouSee kan endvidere forlange, at den hidtidige kunde betaler forfalden gæld eller stiller sikkerhed, jf. pkt. 13 Yousee’s generelle vilkår, for
betaling af sin gæld vedrørende aftalen, indtil gælden er betalt.
Den nye og den gamle kunde og YouSee aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelsen først sker, når den nye kunde

har modtaget en ordrebekræftelse. På dette tidspunkt opgøres
YouSee’s mellemværende med den hidtidige kunde. Den fremtidige
kunde hæfter i henhold til aftalen for alle betalingsforpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet.
YouSee er i forbindelse med overdragelse af aftalen berettiget til at opkræve betaling herfor hos den fremtidige kunde.
Overdragelse af abonnement er først effektueret fra den dato, der fremgår af ordrebekræftelse, fremsendt af YouSee til såvel den hidtidige
kunde (opsigelse) som til den nye kunde (oprettelse). Denne dato er
ligeledes udtryk for, hvornår abonnementet er gjort endeligt.

Vejledning til Overtagelsesskema
Abonnementstype
Afkryds hvilket abonnement der ønskes ved overtagelsen.
Ny kunde
Her skal du skrive navn, adresse og almindelig telefonnummer på den
person, som ønsker at overtage abonnementet.
Der skal altid fremgå en gadeadresse. Kunden kan ikke oprettes udelukkende på en poste restante eller postboksadresse.
I dette felt anføres en kontaktperson til virksomheden og/eller brugeren
af abonnementet.
Tidligere kunde
Feltet udfyldes med navn og adresse på kunden som ønsker at overdrage sig abonnement.
Legitimation
Feltet udfyldes af ny kunde med fødselsdato. Hvis kunden er en virksomhed, skal der ved A/S og ApS anføres selskabsregistreringsnummer og for øvrige virksomheder CVR-nummer.
Betalingsservice
Hvis du ønsker betaling via Betalingsservice skal feltet udfyldes med
pengeinstitut, reg.nr., kontonr., CPR-nr. samt dato og underskrift. Alle
informationer er nødvendige for, at vi kan tilmelde dig Betalingsservice.

Abonnementet vedrører
Påfør det mobilnummer, som skal overtages, samt ønske om hemmeligt
eller udeladt nummer.
Tidligere kundes underskrift
Her underskriver den tidligere kunde, og erklærer dermed at acceptere,
at abonnementet overdrages til ny kunde.
Ny kundes underskrift
Her underskriver den ny kunde på at være bekendt med Abonnementsvilkår for YouSee’s mobiltjenester Erhverv, og at det indebærer, at der
foretages en kreditvurdering hos et uafhængigt kreditvurderingsbureau.
Forhandler
Bruges kun, hvis overtagelse sker gennem forhandler.
Bemærkninger
Feltet er beregnet til bemærkninger til YouSee.
Er der ekstratjenester, som du ønsker, men som ikke er inkluderet i den
abonnementstype du har valgt, skal det påføres her.

