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

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

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

Postnummer By 

Kontakt i forbindelse med portering 
Kontaktperson Telefonnummer 

Numre til portering        (BEMÆRK! Fax nr. porteres kun efter nærmere aftale i forbindelse med IP-telefoni)
Hovednummer Fax nummer Ekstra numre DDI-nummerserie(r)

Nuværende Teleudbyder  (sæt kryds) 
 TDC   Telia  Telenor  Andet:           (venligst oplys hvilket teleselskab)

Konto-/kontraktnummer 

Oplysningen 118  (Sæt kryds, om Hovednr. / Fax nr. ønskes oplyst, være Hemmeligt eller Udeladt !)
Hovednummer:  Oplyses:     Hemmeligt:     Udeladt: Fax nummer:   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 

Med nedennævnte underskrift gives Connection A/S fuldmagt til at indhente alle relevante data og eventuelt at opsige vores engagement 
med den nuværende teleudbyder. Endelig gives Connection A/S fuldmagt til i øvrigt at foretage alle nødvendige transaktioner hos 
serviceleverandøren for omstillingsanlæg med henblik på tilslutning af de bestilte forbindelser. Fuldmagten er gældende i 1 år eller indtil 
den tilbagekaldes. 

Levering er betinget af, at der i virksomhedens omstillingsanlæg - på tidspunktet for leveringen – kan tilsluttes det bestilte antal  
forbindelser. 

Sted og dato 

Underskrift

Portering af slutkundes fastnetnummer

 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) 



 
Tillæg: 

Generelle regler for nummerporteringen. 
 
Nummerportering til Firstcom A/S tager typisk 5-6 uger fra TDC og 3-4 uger fra andre 
udbydere. Denne tid er målt fra Connection A/S modtager den underskrevne fuldmagt og denne 
godkendes til nummeret er flyttet.  
  
I visse tilfælde er det imidlertid nødvendigt at opsige eller ændre diverse ekstra services hos 
det eksisterende teleselskab, inden det er muligt at flytte et givent nummer eller numre. Tiden 
som medgår hertil skal tillægges ovennævnte estimater.  
  
Nedenfor listes typiske services man skal være opmærksom på hos det eksisterende 
teleselskab forud for en nummerportering: 
   
• TDC APL:  Skal opsiges inden nummeret kan flyttes 
  
• TDC Alarm: Skal overflyttes til et selvstændigt abonnement eller opsiges inden   
   nummeret kan flyttes.  
 
• TDC Duet: Skal enten deles op i 2 separate abonnementer (mobil og fastnet) eller  
   opsiges før fastnetnummeret kan flyttes.  
 
• TDC PlusNet: Skal opsiges inden nummeret kan flyttes.  
 
• TDC Udvidet omstilling:  Skal opsiges inden nummeret kan flyttes.  
 
• TDC Nummerbestemt ringning: Skal opsiges inden nummeret kan flyttes.  
 
• TDC ADSL & SHDSL:  Skal flyttes over på anden linie eller oprettes på ny linie. 
 
• TDC Telerabat:   Skal opsiges inden nummeret kan flyttes. 
 
• Ekstra numre eller nummerserier på ISDN2/ISDN30 skal flyttes sammen med  
  hovednummeret eller opsiges inden flytning.  
 
• Er det et ekstranummer/undernummer, der skal flyttes, mens hovednummeret skal blive 
liggende, er det kun muligt, hvis det først bliver ændret til et selvstændigt abonnement. Dog 
kan det ikke lade sig gøre, hvis hovednummeret er en del af en nummerserie. 
 

Du skal være opmærksom på at du kan blive opkrævet ekstra omkostninger hos dit 
nuværende selskab i forbindelse med ovenstående. 

 
VIGTIGT ! VIGTIG! 

 
Det juridiske navn der udfyldes på porteringsfuldmagten skal være det navn 

nummeret/numrene er registeret i, hos dit nuværende teleselskab. Det kan typisk ses på 
regningen, eller ved kontakt til dit teleselskab. 

 
Vi gør også opmærksom på, at i alle ovenstående tilfælde har TDC en standard 

behandlingstid på 4 uger, fra ordren indgives til dem og til den er udført. 
 

Det betyder at nummerporteringen af dit nummer / dine numre kan blive 
udskudt i 4 uger og først kan ske efter ca. 9-10 uger. 

 
Vi gør opmærksom på, at såfremt du er i binding eller har en anden opsigelsesfrist ved dit 

nuværende teleselskab, kan du blive opkrævet abonnementsafgift for restbinding. 
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