Hashøj Telefoni

Dalmose

Flakkebjerg

Gimlinge

Sørbymagle

Slots Bjergby

udbudt i samarbejde med

Tilmeldingsformular

KUN FASTNET

Kundeoplysninger

Din tilmelding går hurtigere (og
du slipper for skriveriet), hvis du
tilmelder dig på www.hashojnet.dk

NB: Navn og underskrift skal svare til registreringen hos dit nuværende teleselskab, ellers bliver fuldmagten afvist!
Jeg giver hermed evercall ApS fuldmagt til at opsige mit telefonabonnement vedr. nedenstående telefonnummer og overflytte nummeret til evercall.

Skriv venligst TYDELIGT!

De røde kasser skal udfyldes

Navn (el. firmanavn & CVR-nummer)
Adresse:
Postnummer:

By:

E-mail-adresse:
Telefonnummer, som skal overflyttes:
Kundenummer:

Fra teleselskab:

Jeg accepterer samtidig evercalls abonnementsvilkår (findes på www.evercall.dk/vilkaar)
Dato:

Underskrift:

NB: Hvis du har opsagt ovennævnte nummer hos dit nuværende teleselskab, skal du kontakte dem hurtigst muligt og
annullere opsigelsen, da du ellers risikerer at miste nummeret!

{

Hvornår skal dit nummer flyttes?
Kun
ét
kryds

J eg ønsker mit nummer overflyttet så hurtigt som muligt, dog tidligst dato__________, også selv
om jeg skal betale abonnement hos mit nuværende teleselskab indtil udløb af bindingsperiode
eller opsigelsesvarsel.
Jeg ønsker mit nummer overflyttet, så snart eventuel bindingsperiode/opsigelsesvarsel hos mit
nuværende teleselskab er udløbet.

NB: H
 vis du vælger “så hurtigt som muligt” eller slet ikke har noget opsigelsesvarsel, kan porteringstiden
være helt ned til én hverdag. Sørg for, at du har anskaffet dig det nødvendige modem.

Valg af abonnement:
Forbrugsafregnet
Basis

Forbrugsafregnet
Komplet

Fri tale
Danmark

International
fastpris

0,-

29,-

79,-

99,-

Pris for opkald til danske
fastnetnumre, kr.

Opkaldsafgift: 0,25
Minutpris: 0,25

Opkaldsafgift: 0,25
Minutpris: 0,10

Gratis

Gratis

Pris for opkald til danske
mobilnumre, kr.

Opkaldsafgift: 0,25
Minutpris: 1,10

Opkaldsafgift: 0,25
Minutpris: 0,99

Gratis

Gratis

Se hjemmesiden

Se hjemmesiden

Se hjemmesiden

21 lande gratis*)









Abonnement
Abonnement, kr/md

Udlandsopkald
Kun ét kryds!

*) Se hjemmesiden for mere info

Mit nummer skal ikke med på De gule Sider, 118 online osv. (“hemmeligt nummer”)
Jeg ønsker ikke evercalls nyhedsmail (udkommer hver 2. måned med nyttige tips og ideer) o.lign.

Evt. bemærkninger:____________________________________________________________________________
Tilmeldingen kan mailes til service@evercall.dk, faxes til 88 80 60 49 eller
sendes til evercall ApS, Kongensgade 9, 1., 5000 Odense C

Februar 2014

Diverse:

Hashøj Telefoni

Dalmose

Flakkebjerg

Gimlinge

Sørbymagle

Slots Bjergby

udbudt i samarbejde med

Tilmeldingsformular

Din tilmelding går hurtigere (og
du slipper for skriveriet), hvis du
tilmelder dig på www.hashojnet.dk

KUN MOBIL

Kundeoplysninger

NB: Navn og underskrift skal svare til registreringen hos dit nuværende teleselskab, ellers bliver fuldmagten afvist!
Jeg giver hermed evercall ApS fuldmagt til at opsige mit telefonabonnement vedr. nedenstående telefonnummer og overflytte nummeret til evercall.

Skriv venligst TYDELIGT!

De røde kasser skal udfyldes

Navn (el. firmanavn & CVR-nummer)
Adresse:
Postnummer:

By:

E-mail-adresse:
Telefonnummer, som skal overflyttes:
Fra teleselskab:
SIM-kortnummer (mellem 11 og 25 karakterer):

Jeg accepterer samtidig evercalls abonnementsvilkår (findes på www.evercall.dk/vilkaar)
Dato:

Underskrift:

NB: Hvis du har opsagt ovennævnte nummer hos dit nuværende teleselskab, skal du kontakte dem hurtigst muligt og
annullere opsigelsen, da du ellers risikrerer at miste nummeret!

Hvornår skal dit nummer flyttes?

{

Kun
ét
kryds

J eg ønsker mit nummer overflyttet så hurtigt som muligt, dog tidligst dato__________, også selv
om jeg skal betale abonnement hos mit nuværende teleselskab indtil udløb af bindingsperiode
eller opsigelsesvarsel.
Jeg ønsker mit nummer overflyttet, så snart eventuel bindingsperiode/opsigelsesvarsel hos mit
nuværende teleselskab er udløbet.

NB: H
 vis du vælger “så hurtigt som muligt” eller slet ikke har noget opsigelsesvarsel, kan porteringstiden
være ned til 2-3 dage. Vi sender dig et nyt SIM-kort, som du skal sætte i din mobil på porteringsdagen.

Valg af abonnement:
Abonnement og inkluderet tale

Forbrugsafregnet
49 øre pr. minut,
ingen opkaldsafgift

10 minutter
derefter 49
øre/min. *)

2 timer
derefter
49 øre/min.

Fri tale Danmark

Data inkl.

1 GB

5 GB

25 GB

10 MB

-

1 GB

1 GB

5 GB

25 GB

Abonnement, kr/md

49,-

99,-

189,-

10,-

49,-

89,-

169,-

189,-

279,-

0,17

Fri

Fri

Fri

Fri

*)

SMS, kr. pr. stk.

Fri

Fri

Fri

0,17

MMS, kr. pr. stk.

Fri

Fri

Fri

1,75

1,75.

Fri

Fri

Fri

Fri



















Kun ét kryds!
*)

Ingen opkaldsafgift. De første 10 SMS’er er gratis.

Data ud over pakkerne koster 50 øre pr. MB

SIM-kort: Vi sender dig det normale mini-SIM-kort (måler 15 x 25 mm). Skal du bruge et andet, så marker herunder:
Jeg har en iPhone 4 el. lign. og skal derfor bruge et mikro-SIM-kort (måler 12 x 15 mm)
Jeg har en iPhone 5 og skal derfor bruge et nano-SIM-kort (måler 9 x 12 mm)
Mit nummer skal ikke med på De gule Sider, 118 online osv. (“hemmeligt nummer”)
Jeg ønsker ikke evercalls nyhedsmail (udkommer hver 2. måned med nyttige tips og ideer) o.lign.

Evt. bemærkninger:____________________________________________________________________________
Tilmeldingen kan mailes til service@evercall.dk, faxes til 88 80 60 49 eller
sendes til evercall ApS, Kongensgade 9, 1., 5000 Odense C

Februar 2014

Diverse:

