WAOO

Fuldmagt – Nummerflytning – Fastnettelefoni
Jeg ønsker at flytte følgende telefonnummer/-numre til Waoo A/S:

TELEFONNUMMER
Har du ISDN, og ønsker du at overføre Ekstranummer skal du påføre Ekstranummer, her:
Navn på nuværende teleselskab:
Kundenummer/kontraktnummer hos nuværende teleselskab:
Bemærk:
Det er ejeren af abonnementet hos det nuværende teleselskab som skal udfylde alle oplysninger og underskrive denne fuldmagt.
Ved flere ejere skal alle ejere fremgå af, og underskrive fuldmagten.
Det er meget vigtigt at påføre korrekt CVR-nummer, firmanavn/-stempel hvis abonnementet er ejet af et firma/en virksomhed, hos
det nuværende teleselskab.
Telefonnummeret må IKKE være opsagt eller under opsigelse hos det nuværende teleselskab, hvis du ønsker telefonnummeret
overflyttet til Waoo.
Du skal selv snarest muligt opsige eventuelle ekstratjenester der er tilknyttet telefonnummeret, hos nuværende teleselskab. F.eks:
Nummerbestemt Ringning, ISDN, DUET, Medarbejderrabat m.m. inden der kan startes en nummerflytning.
Hvis du har alarm tilknyttet dit nuværende abonnement bør du beholde den linje dit alarmsystem kører på i dag. Waoo telefoni understøtter ikke alarmsystemer. Det samme er gældende for opkaldsrobotter til f.eks. landbrugsalarmer, vindmøller, spillemaskiner,
nødkaldeanlæg etc. Waoo telefoni understøtter ikke faxmaskiner/faxlinjer.
Når vi har modtaget fuldmagten i korrekt udfyldt stand, kan der gå 4 – 6 uger, fra din internetforbindelse er aktiveret, til dit nummer
er flyttet.
Det er IKKE muligt at bestille ekstratjenester på fuldmagten. Undlad derfor at påføre yderligere information på fuldmagten

(Indhent dine oplysninger fra nuværende teleselskab)

Firmanavn/Navn
Adresse
Postnummer

By

CVR-nummer
Dato

Underskrift

Firmastempel:

Jeg bekræfter med min underskrift, at de anførte oplysninger er korrekte, og giver hermed tilladelse til at
Waoo A/S opsiger mit telefonabonnement hos mit nuværende teleselskab, med henblik på nummerflytning.
Den udfyldte fuldmagt returneres til:
fuldmagt@aura.dk eller pr. post til:
AURA Fiber, Knudsminde 10, 8300 Odder
Denne fuldmagt er udfyldt i overensstemmelse med ”Rules and Procedures for Number Portability 2.5. section 3.1.2.”
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KUNDENAVN/EJER AF ABONNEMENT HOS NUVÆRENDE TELESELSKAB

