Skjema for samlefaktura
Ønsker du to eller flere abonnement på én og samme faktura, krever dette
at juridisk eier og ansvarlig for de aktuelle abonnentene er samme person.
Tidligere eier/bruker av et abonnement må samtykke til
denne endringen og godkjenne eierskifte. Dette er fordi
fakturabetaler får tilgang til fakturaspesifikasjon og annen
personlig informasjon knyttet til abonnementet.

Alle telefonnummer som fylles i nedenfor, må være aktive
MyCall-abonnement.

Skjemaet skal returneres til MyCall. Vær nøye med å fylle ut
alle felter og skriv tydelig med blokkbokstaver.

MyCall, Postboks 4444 Nydalen, 0403 Oslo
eller til fax nr +47 23 10 79 49, eller skann det og send med
e-post til kundeservice@mycall.no

Eierskifteskjemaet og kopi av legitimasjon kan sendes til:

Merk at dette skjemaet ikke kan benyttes som
bestillingsskjema for nye abonnement.

Med vennlig hilsen MyCall AS

JURIDISK EIER (Fakturaansvarlig)

Telefonnummer:

Fødselsnummer (11 siffer): 				

eller

Organisasjonsnummer (9 siffer):

Etternavn / Firmanavn / Organisasjon:
Fornavn:
Adresse (Eier):
Postnummer: 		

Poststed:

E-post:

Dato, sted og signatur

Mobilnummer (8 siffer): 		

eller

Fødselsnummer (11 siffer):

BRUKER

Etternavn:
Fornavn:
Adresse (Eier):
Postnummer: 		

Poststed:

E-post:

Dato, sted og signatur

Fyll ut neste side dersom du ønsker å endre for flere nummer på en gang.

Mobilnummer (8 siffer): 		

eller

Fødselsnummer (11 siffer):

BRUKER

eller

Fødselsnummer (11 siffer):

BRUKER

eller

Fødselsnummer (11 siffer):

BRUKER

Etternavn:
Fornavn:
Adresse (Eier):
Postnummer: 		

Poststed:

E-post:
Dato, sted og signatur

Mobilnummer (8 siffer): 		
Etternavn:
Fornavn:
Adresse (Eier):
Postnummer: 		

Poststed:

E-post:
Dato, sted og signatur

Mobilnummer (8 siffer): 		
Etternavn:
Fornavn:
Adresse (Eier):
Postnummer: 		
E-post:
Dato, sted og signatur

Poststed:

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.
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3. Parter. Parter i denne avtalen er MyCall og Kunden som spesifisert i Abonnementsavtalen.
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10. Kredittvurdering og sikkerhet. MyCall forbeholder seg retten til å innhente opplysninger om
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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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