ÖVERLÅTELSEAVTAL
Härmed överlåtes nedan angivet abonnemang mellan nedan angivna parter. Vid undertecknande av detta avtal åtar sig den
Härmed överlåtes nedan angivet abonnemang mellan nedan angivna parter. Vid undertecknande av detta avtal åtar sig den
tillträdande parten att överta samtliga skyldigheter för abonnemanget och avtalet gentemot Sveriges Telefoni Företag AB
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Bindningstiden för abonnemanget är 36 månader med 3 månaders uppsägningstid.
Överlåtande part
Företagsnamn/förnamn och efternamn

Kundnummer

Organisationsnummer/personnummer

Önskat datum för överlåtelse

Tillträdande part
Företagsnamn/ förnamn och efternamn

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Kontaktperson

Postnummer och postort

Telefonnummer till kontaktperson

Telefonnummer som skall överlåtas (inklusive riktnummer)

Eventuella noteringar

Överlåtande part
Underskrift

Tillträdande part
Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Personnummer

Personnummer

Ort/datum

Ort/datum

Sveriges Telefoni Företag AB förbehåller sig rätten att genomföra kreditupplysning på tillträdande part samt att neka överlåtelse
MELB Group AB förbehåller sig rätten att genomföra kreditupplysning på tillträdande part samt att neka överlåtelse om det
om det föreligger skäl för detta. Överlåtelse kan ej genomföras då överlåtande part har kvarstående skuld till Sveriges Telefoni.
föreligger skäl för detta. Överlåtelse kan ej genomföras då överlåtande part har kvarstående skuld till MELB Group. Överlåtelse
Överlåtelse från företag till privatperson är inte möjlig om resterande avtalstid överstiger 24 månader.
från företag till privatperson är inte möjlig om resterande avtalstid överstiger 24 månader.
Överlåtelsekostnad tillkommer på 400 kr exklusive moms (500 kr inklusive moms) per telefonnummer.
Överlåtelsekostnad tillkommer på 400 kr exklusive moms (500 kr inklusive moms) per telefonnummer. Kostnaden belastas
Kostnaden belastas tillträdande part och debiteras på nästkommande faktura. Överlåtelsen är bindande och att betrakta som den
tillträdande part och debiteras på nästkommande faktura. Överlåtelsen är bindande och att betrakta som den tillträdande
tillträdande abonnentens abonnemangsavtal.
abonnentens abonnemangsavtal.

Beställningen skall skickas till Sveriges Telefoni Företag AB, Box 556 47, 102 14 Stockholm.
Beställningen skall skickas till MELB Group AB, Box 556 47, 102 14 Stockholm.

