Ny kunde - MyCall EU+ / MultiZone Faktura
Ønsker du MyCall EU+ / MultiZone Bankkort? Bestill på mycall.no

Faks dette skjemaet til +47 2310 7949, eller skann det og send med e-post til kundeservice@mycall.no
Skriv tydelig innenfor rammene. Bruk blokkbokstaver. Bruk kun blå eller svart penn. Alle felter må fylles ut.

(Kryss av)

Jeg vil overføre mitt nummer til MyCall fra et annet mobilselskap.

MyCall EU+
(EU, EØS, UK, USA, Canada)

Jeg gir herved MyCall fullmakt
til å flytte mitt eksisterende
nummer til MyCall.

Mobilnummer:

Velg prisplan:

MyCall EU+ 100MB
MyCall EU+ 500MB

Jeg vil overføre mitt MyCall kontantkort-nummer til MyPack-abonnement,
eller bytte prisplan på mitt MyPack-abonnement.

MyCall EU+ 500MB FRI
MyCall EU+ 1GB

Mobilnummer:

MyCall EU+ 1GB FRI
MyCall EU+ 3GB

Jeg vil ha et nytt nummer (Pris 49,- som tillegges i første faktura).

MyCall EU+ 4GB

Hemmelig nummer

MyCall EU+ 6GB

E-postfaktura

(Engangsavgift 100,-)

(0,-/mnd)

Papirfaktura
(59,-/mnd)

MyCall EU+ 8GB

Organisasjonsnummer (9 tall):

MyCall EU+ 12GB
MyCall EU+ 16GB

Juridisk eier

Navn på Firma eller Organisasjon:

MyCall EU+ 30GB
MultiZone
(Afrika, Midt-Østen, Asia)

Postnr.: 		

Poststed:

MultiZone BLUE M
MultiZone BLUE L

E-post:

MultiZone PINK M
MultiZone PINK L

Telefon (dagtid):

Firmastempel:

Fødselsdato (8 tall):

Bruker

DAG

DAG

MÅNED

MÅNED

ÅR

ÅR

ÅR

ÅR

Etternavn:
Fornavn:

Undertegnede bestiller herved det ovenfor spesifiserte abonnement og bekrefter å ha lest og forstått MyCalls vilkår for denne avtalen. Oppdaterte vilkår er
alltid tilgjengelig på mycall.no. Undertegnede er ansvarlig for at korrekt informasjon er oppgitt i denne avtalen. MyCall vil gjøre kredittsjekk av kunden.
SIM-kort vil sendes til adresse registert i folkeregisteret.
Hvis kunde har bestilt nummerportering, er denne avtalen en fullmakt fra undertegnede som gir MyCall rett til å si opp og overføre det oppgitte nummere til
MyCall fra nåværende operatør. Kun juridisk ansvarlig kunde som eier dette nummer har lov til å undertegne en slik fullmakt.

Eier/Daglig leder navn (skriv leselig):

Dato og sted		
Signatur

			 Legitimasjonstype og kontrollsiffer

Skjema må bli signert av en person med signaturrett for firmaet i følge Brønnøysundregisteret (daglig leder eller ansvarlig prokurist).
Om det er ikke oppgitt i brønnøysundregisteret hvem som har signatur-rett må skjema inneholde firmastempel.

For MyCall kundeservice
Kredittsjekk feilet. Avslag.

Kommentar:

Selgers navn:
Signatur:
Ansattnummer/Selgernummer:

Vilkårfor
forMyCall
MyCallmobilabonnement
mobilabonnement
Vilkår

Oppdatert 05. oktober
2012 en del av Telia Norge AS (org.nr. 981 929 055).
Abonnementsvilkår
for MyCall,
Oppdatert
07.11.2018.
1. Hva avtalen gjelder. Disse vilkårene gjelder for kjøp av mobilabonnement fra MyCall (“MyCall”),
samt de tilleggstjenester som til enhver tid måtte være avtalt med MyCall.

1. Generelt Avtalevilkårene gjelder for kjøp og bruk av mobilabonnement fra MyCall, en del av
Telia Norge AS, og de tilleggstjenester som til enhver tid måtte være avtalt. Abonnementsavtalen er
2. Definisjoner. Abonnementsavtalen er denne avtale, som Kunden inngår for å få adgang til
denne avtalen som Kunden (registrert juridisk eier) inngår for å få adgang til MyCall sine teletjenester.

MyCall (”MyCall”) teletjenester. Kunden er den juridiske eller myndige personen, som inngår
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3. Parter. Parter i denne avtalen er MyCall og Kunden som spesifisert i Abonnementsavtalen.
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5. Endring av avtalevilkår. MyCall kan endre Avtalevilkårene. Endringer som MyCall antar vil være
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Opplevd hastighet på mobildata avhenger av blant annet abonnementstype, signalstyrke,

avstand til sender og hvor mange som benytter samme basestasjon.
6. dekningsforhold,
Bruk av tjeneste.
Ved inngåelse av Abonnementsavtalen vil Kunden få tilgang til de avtalte
Spesialiserte
tjenester
over
annen
datatrafikk
nettverket.
En spesialisert
er en
tjenestene fra
MyCallvil
viablietprioritert
SIM-kort.
Andre
tjenester
enni de
som direkte,
til enhvertjeneste
tid følger
tjeneste
der
vi
garanterer
eksempelvis
i 4G-nettet
Taletrafikk
i
av Abonnementsavtalenen
ogviss
somkvalitet,
Kunden
har bestilt,taletrafikk
har ikke Kunden
rett(VoLTE).
til å benytte
seg av,
4G-nettet vil bruke av den tilgjengelige datakapasiteten og prioriteres over annen datatrafikk.
enten tjenesten tilbys av MyCall eller andre, og MyCall forbeholder seg retten til å sperre KunEtterskuddsbetalte
abonnement
som har data inkludert,
vilKundens
få redusert
dens tilgang til slike
tjenester, (fakturaabonnement)
eventuelt heve Abonnementsavtalen
dersom
bruk av
datahastigheten
til 64kbit/s
når inkludert
data er
Datapakker ogMyCall
oppspart
Datatidregnes
slike tjenester utgjør
et vesentlig
mislighold
avoppbrukt.
Abonnementsavtalen.
kanRollover
til enhver
som
inkludert
data.
endre eller legge ned tjenester dersom MyCall har saklig grunn for dette. MyCall innestår ikke
For
informasjon
dekning ogskjer
datahastighet,
se www.mycall.no/hastighet.
for mer
at Kundens
brukrundt
av tjenestene
uten avbrudd,
at alle anrop når frem eller andre overføringshindringer.
være i erensstemmelse
med at
gjeldende
regelverk
MyCall
innestår ikkeTjenestekvaliteten
for at Kundens brukskal
av tjenestene
skjer uten avbrudd,
alle anrop
når fremog
eller
relevante,
alminnelig aksepterte
standarder. skal
MyCall
og/eller
nettoperatøren
som
MyCall benytter,
andre
overføringshindringer.
Tjenestekvaliteten
være
i overensstemmelse
med
gjeldende
regelverk
og
relevante, alminnelig
MyCallnødvendig
og/eller nettoperatøren
som MyCall
benytter,
forbeholder
seg videre aksepterte
å retten tilstandarder.
å kunne utføre
vedlikehold. MyCall
har ikke
ansvar
forbeholder
seg videre
retten til å kunne
utføre
nødvendig
ikke holdes
for at tjenestene
er utilgjengelig
eller har
lavere
kvalitetvedlikehold.
som følge MyCall
av sliktkan
nødvendig
vedlikehold.
erstatningsansvar
for
at
tjenestene
er
utilgjengelig
eller
har
lavere
kvalitet
som
følge
av
slikt
nødvendig
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Erstatningsansvar. Abonnementet gir rett til bruk i nett hos utenlandske operatører som MyCall
Abonnementet gir rett til bruk i nett hos utenlandske operatører som MyCall eller selskapets Avtaleparter
eller
selskapets
har
inngått
om samarbeid
Brukdeavlover
utenlandske
nett er
har
inngått
AvtaleAvtaleparter
om samarbeid
med.
BrukAvtale
av utenlandske
nett ermed.
undergitt
og bestemmelser,
undergitt
de lover
takster operatørs
og vilkår, nett.
som MyCall
er gjeldene
i den
enkelte dekning
operatørs
takster
og vilkår,
somogerbestemmelser,
gjeldene i den enkelte
kan ikke
garantere
eller
nett.kvalitet
Ved bruk
av abonnementet
i utenlandsk
nett innkrever
MyCall
betaling
for bruken på
vegne
god
i utlandet,
og tar forbehold
om at kvaliteten
kan variere
i nettene
til utenlandske
operatører.
Ved
brukutenlandske
av abonnementet
i utenlandsk
innkrever MyCall betaling
for bruken
på vegne
den
av den
operatøren,
samt nett
et administrasjonspåslag.
Dette
er inkludert
i deav
utenlandutenlandske
operatøren,
et administrasjonspåslag.
Detterimelig
er inkludert
de utlandspriser
som er
sprisene som
er oppgittsamt
i Prislisten.
Kunden plikter innen
tid å imelde
til MyCall enhver
oppgitt
i
Prislisten.
Operatører
som
ikke
er
nevnt
i
prislisten
har
vi
ingen
avtale
med,
og
verken
dekning
endring i Abonnementsinformasjon, herunder opplysninger gitt i Abonnementsavtalen. Adresseller pris kan garanteres fra MyCalls side.
eendring skal meldes til MyCall senest 14 dager etter at adressen faktisk er endret. Kunden er
Kunden
plikter innen
tid som
å melde
til MyCall
enhver endring
i Abonnementsinformasjon,
herunder
også ansvarlig
for atrimelig
utstyret
tilknyttes
SIM-kortet
for bruk
av tjenestene er typegodkjent
i
opplysninger
gitt i Abonnementsavtalen.
Adresseendring skal meldes til MyCall senest 14 dager etter at
henhold til gjeldene
standarder og lovgivning.
adressen faktisk er endret.
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10. Kredittvurdering og sikkerhet. MyCall forbeholder seg retten til å innhente opplysninger om
11. Fakturering MyCall fakturerer eventuelle måneds- og kvartals avgifter forskuddsvis og forbruk
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relevant dersom forbruker er bosatt i et annet EU/EØS land. Se https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
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