
Fuldmagten kan enten sendes på E-mail: salg@connection.dk eller på Fax nr:  70 10 66 01 

Ejerforhold (som det står hos nuværende Mobilselskab,  skriv venligst tydeligt) 
Navn/Firmanavn CVR-nr. 

Gade/vej Husnummer Etage Enhed (TH/TV/MF)  

Postnummer By 

Kontakt i forbindelse med portering 
Kontaktperson Telefonnummer 

Mobilnummer til portering 

SIM-kort nummer/ ICC (20 cifre på SIM-kort) 

Nuværende Mobilselskab  (sæt kryds) 
 TDC   Telia  Telenor  3G  IPVision  Telmore  Andet:  

  (venligst oplys hvilket teleselskab) 

Konto- /Kontrakt- /Kundenummer 

Oplysningen 118  (Sæt kryds, om Mobilnummer ønskes Oplyst, være Hemmeligt eller Udeladt !)

Mobilnummer: Oplyses:     Hemmeligt:     Udeladt: 

Stilling/Branche: 
Vi gør opmærksom på, at det kun er numre som er porteret til Connection A/S, som vi kan indrapportere til ovenstående ! 

Bemærkninger / Evt. mobil abonnement og porteringsdato 

Med nedennævnte underskrift gives Connection A/S fuldmagt til at indhente alle relevante data og eventuelt at opsige vores engagement 
med den nuværende mobilselskab. Fuldmagten er gældende i 1 år eller indtil den tilbagekaldes. 

Sted og dato 

Underskrift 

Portering af slutkundes mobilnummer

 Hurtigst muligt / efter given dato:
Jeg er indforstået med, at flytningen af mine numre/mit nummer sker uafhængigt af bindings- og opsigelsesperiode hos mit nuværende selskab. Såfremt kontrakten med mit 
nuværende teleselskab indeholder bindings- eller opsigelsesperiode, risikerer jeg at skulle betale både til mit nuværende selskab og til Connection A/S i den givne periode.

 Efter endt binding / opsigelse
Jeg er indforstået med, at flytningen af mine numre/mit nummer sker efter bindings- og opsigelsesperioden hos mit nuværende teleselskab er udløbet.

Porteringsdato  (sæt kryds) 
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