
Jeg ønsker at flytte følgende fastnet-telefonnummer:   

Navn på nuværende teleselskab:     

Hvornår skal vi flytte dit nummer? (Vælg kun én af følgende muligheder)

    Efter endt binding/opsigelsesvarsel
 Jeg ønsker, at mit nummer bliver flyttet, når min bindingsperiode og/eller opsigelsesvarsel hos min nuværende udbyder er udløbet.

    Hurtigst muligt 
 Ca. 5 arbejdsdage. Bemærk, at du måske har en bindingsperiode og/eller opsigelsesvarsel hos din nuværende udbyder.  
 I så fald har udbyderen ret til at kræve betaling for det.

    Vælg dato:  
 Jeg ønsker, at mit nummer bliver flyttet på denne dato eller hurtigst muligt herefter.
 Bemærk, at du måske har en bindingsperiode og/eller opsigelsesvarsel hos din nuværende udbyder. I så fald har udbyderen ret  
 til at kræve betaling for det.

Alle felter skal udfyldes.

Fulde navn: 

Installationsadresse: 

Postnr.:        By:    

Mobilnr./træffenr.: 

Email:  

CVR nummer:  

Betingelser:  
●	 DU MÅ IKKE OPSIGE DIT TELEFONNUMMER. Dit telefonnummer må ikke  være under flytning eller under opsigelse, da det i givet fald vil gå tabt.
●	 Det er ejeren af det eksisterende abonnement, som skal udfylde og underskrive denne fuldmagt.
●	 Husk at anføre navn på dit nuværende teleselskab. Er du i tvivl, kan du se det på din regning. Det er meget vigtigt at påføre korrekt CVR-nummer, 

firmanavn/-stempel hvis abonnementet er ejet af et firma/en virksomhed, hos det nuværende teleselskab.
●	 Du skal selv snarest muligt bestille opsigelse af alle ekstraydelser, som er knyttet til nummeret, fx duet, duet mini, ISDN, favorit-aftale, udeladt num-

mer, hemmeligt nummer, TV-forbindelse eller internetforbindelse, da vi ellers ikke kan flytte telefonnummeret.
●	 Hvis du har en alarm tilknyttet dit nuværende telefonnummer, bør du beholde den linje, dit alarmsystem virker på. Waoo.  

understøtter ikke alarmsystemer. Det samme er gældende for opkaldsrobotter til f.eks. landbrugsalarmer, vindmøller,  
spillemaskiner etc., samt nødkaldeanlæg.

●	 Såfremt din telefonforbindelse skal betales af din arbejdsgiver, bedes du kontakte kundecenter for nærmere aftale.
●	 Waoo’s telefonlinjer understøtter ikke muligheden for tilslutning til faxmaskiner/faxlinjer.
●	 Det tager op til 6 uger at overføre dit telefonnummer til os, fra vi har modtaget en korrekt udfyldt fuldmagt fra dig.
●	 Det er ikke muligt at bestille ekstra tjenester på fuldmagten. Undlad derfor at påføre yderligere info. Skriv i stedet en mail til vores kundecenter på 

waoo@energifyn.dk.
●	 Energi Fyn forbeholder sig ret til at annullere nummerflytningen, såfremt ovenstående betingelser ikke er opfyldt.

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.

Fuldmagten returneres til:
Du kan scanne fuldmagten og sende den på mail til nummerportering@energifyn.dk eller du kan sende den med posten.

Denne fuldmagt er udfyldt i overensstemmelse med ”Rules and Procedures for Number Portability 2.5. section 3.1.2.

Fuldmagt  
Nummerflytning - Fastnettelefoni
Fuldmagten skal kun udfyldes hvis du ønsker at flytte dit abonnement på fastnettelefoni
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BESTILLING AF TELEFONIABONNEMENT

Vælg, hvilken type telefoniabonnement du ønsker/har bestilt.

    Telefoni Fri Fastnet inkl. vis nummer*
 0 kr. de første 6 mdr. Herefter 99 kr. pr. md.
 Læs mere på www.waoo.dk/telefoni/fri-fastnet/
 * Fri telefoni til fastnet og mobilnumre i Danmark ekskl. opkald til service- og betalingsnumre.

    Telefoni Forbrug inkl. vis nummer. 
 0 kr. de første 6 mdr. Herefter 19 kr. pr. md.
 Læs mere på www.waoo.dk/telefoni/fastnet-forbrug/

Markér de ekstra tjenester, du ønsker til dit telefoniabonnement.

    Ekstra tjenester 19 kr./md. (Viderestilling, Telefonsvarer, Forstyr ikke)

Følgende tjenester er uden beregning

    Spærring for anonyme opkald

    Spær opkald til mobilnumre

    Spær opkald til udlandet

    Udeladt nummer (inkl. skjult nummer)
 Hverken dit nummer, navn eller adresse bliver vist på sider, som fx krak.dk, 118.dk eller når man ringer til 118.  
 Dit nummer er skjult, når du ringer til andre.

    Hemmeligt nummer (inkl. skjult nummer)
 Dit navn og adresse bliver vist på sider, som fx krak.dk, 118.dk eller når man ringer til 118, men dit nummer vil ikke blive vist.  
 Dit nummer er skjult, når du ringer til andre.

    Skjult nummer
 Dit navn, adresse og telefonnummer bliver vist på sider, som fx krak.dk, 118.dk eller når man ringer til 118.  
 Dit nummer er skjult, når du ringer til andre.

    SaldoMax  
 Bemærk, at du maksimalt kan sætte din saldomax på 1.500 kr. Du skal angive dit beløb i hele hundrede.
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