
Vi har tagit bort krångliga knappval,
jobbiga robotröster och dryga kötider.
Hos +46 får ni alltid svar direkt.

Denna blankett används vid önskan om överlåtelse av abonnemang till annat företag.
Vid överlåtelse ska både nuvarande samt blivande innehavare signera blanketten.  

Överlåtelseblankett.

Telefonnummer som ska överlåtas

Företagsuppgifter nuvarande innehavare.
Företagsnamn

Organisationsnummer/Personnummer

Firmatecknare/Fullmaktstagare 

Postadress

Postnummer & ort

Telefonnummer kontaktperson

Företagsuppgifter tillträdande innehavare.
Företagsnamn

Organisationsnummer/Personnummer

Firmatecknare/Fullmaktstagare 

Postadress

Postnummer & ort

Telefonnummer kontaktperson

+46 Sverige AB Metallverksgatan 4  0770-25 25 25  Måndag- Fredag Godkänd för F-skatt 
556819-1992 721 30 Västerås  kundcenter@plus46.se 09:00 - 17:00 SE556819199201

Vi har valt att gå vår egna väg. En väg där personlig service och tillgängliga medarbetare är en självklarhet, en väg där långa kötider och robotkundtjänst inte existerar. För oss är det givet 
att våra kunder vet vem man pratar med, och får rätt hjälp när det behövs. Plus i kanten, vi är trevliga också.  Så tänker vi - och det är så vi hedrar Sveriges alla småföretagare. 

Underskrifter.

Villkor.
Den tillträdande kunden är bunden av avtalets samtliga villkor. Samtliga tjänster för abonnemang överförs till den tillträdande kunden. 
Vid överlåtelse mellan företag till företag erhålls samma abonnemang som tidigare kund avtalat tillsammans med avtalets samtliga
villkor. Innan avtalet godkänns utförs en kreditupplysning på tillträdande kund. Båda parter är införstådda med att överlåtelsen blir
gällande först när +46 Sverige AB godkänt detta. Frånträdande kund är betalningsansvarig fram till dess att överlåtelsen är godkänd.
Överlåtelsen kostar 250 kr exklusive moms. Beloppet debiteras tillträdande kund. Den tillträdande kunden har tagit del av +46 Sverige
AB´s abonnemangsvillkor samt Allmänna Villkor och godkänner dessa för avtalet genom att skriva under. Denna överlåtelse får endast
undertecknas av firmatecknare eller fullmaktstagare.

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift nuvarande innehavare

Underskrift tillträdande innehavare
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