FLYTT AV TJÄNSTER HOS A3
•
•
•
•

Flytt av tjänst kan ta upp till 30 dagar.
En komplett ifylld flyttblankett ökar möjligheterna för snabb hantering.
Fyll i nedanstående uppgifter och skriv under avtalet.
Skanna in dokumentet och mejla till kundservice@A3.se.

Företagsnamn

Kund-/Organisationsnummer

Kontaktnummer

Kontaktmejl

Vilka tjänst/er skall flyttas?

Angivna priser avser exklusive moms

Bredband via fibernätet

550 kr1

Fast telefoni via telejacket

Bredband via telejacket

550 kr1

Telefonnummer:

Bredband Premium/Exklusiv*

Offert1

Bredbandstelefoni

529 kr
0 kr

Telefonnummer:
Bredbandstelefoni Prio

550 kr

Telefonnummer:
1) Vid flytt av tjänst till en adress där vi samarbetar med en annan nätleverantör, förbehåller vi oss rätten att ändra månadsavgiften. Vid eventuell prisförändring kontaktar vi dig
innan flytten genomförs.
* Samma tjänst som Bredband Premium/Enterprise

Vart är tjänst/erna installerade i dag?
Gatuadress

Lgh-nummer/fastighetsbeteckning

Postnummer

Ort

Till vilken adress skall tjänst/erna flyttas?
Gatuadress

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning2

Lägenhetsnummer3

Objektsnummer3

Utflyttarnummer4

Utflyttare4

Telejack finns

Ja

Nej

Hänvisning vid nummerbyte

Nej

Ja

2) Gäller endast hus/villa.
3) Gäller endast lägenhet. Lantmäteriets lägenhetsnummer har alltid fyra siffror. Objektsnumret har ofta flera siffror och bindestreck. Er fastighetsägare eller
bostadsrättsförening kan informera er om vilket lägenhets- och objektsnummer ni har.
4) Det fasta analoga telefonnummer och namnet på det företag som senast haft en fast analog telefoni installerad på adressen behövs vid flytt av bredband via telejacket och
vid flytt av fast analog telefoni.

När ska teknisk flytt av tjänster/na ske?
Datum

Gäller ny adress även som faktureringsadress?
Nej, samma faktureringsadress som tidigare

Ja

Namn & underskrift
Ort & dagens datum
Underskrift behörig beställare
Namnförtydligande behörig beställare

Behandlingstiden är 30 dagar från det datum blanketten är A3 tillhanda.
Komplett ifylld blankett skannas in och mejlas till foretag@a3.se alternativt sändes per post till A3, Box 3124, 90304
Umeå.

KUNDSERVICE PRIVAT
0770 - 910 000
kundservice@A3.se

KUNDSERVICE FÖRETAG
0770 - 910 500
foretag@A3.se
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