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Portering af slutkundes fastnetnummer 

 

Ejerforhold (som det står hos nuværende Teleudbyder, skriv venligst tydeligt): 

Navn/Firmanavn:  CVR-nr. 

                                                    

Gade/Vej: Husnummer: Etage: Enhed (TV/TH/MF):   

                                                                                                        

Postnummer/By:    

                          

 
Kontakt i forbindelse med portering: 

Kontaktperson Telefonnummer 

                                                    

 

Numre til portering: - se vedhæftede skema              *BEMÆRK! Fax-nr. porteres kun efter nærmere aftale i forbindelse med IP-telefoni) 

Hovednummer DDI-Nummerserie(r) Enkelt- 
nummer 

Fax-  
nummer* 

Nuværende 
Teleselskab 

Kunde-/Konto-
/Kontraktnummer 

Overflytning  
med 
ønskedato** 

Overflytning 
uden 
ønskedato* 

                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

 

Oplysningen 118/De Gule Sider (Sæt kryds, om Hovednummer / 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 ipvision A/S, som vi kan indrapportere til ovenstående! 
 

Bemærkninger 

                          

 
Med nedennævnte underskrift gives ipvision A/S fuldmagt til at indhente alle relevante data og eventuelt at opsige vores engagement med 
den nuværende teleudbyder. Endelig gives ipvision 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. 
 
 

 
 

DATO                             NAVN MED BLOKBOGSTAVER                                                  UNDERSKRIFT 

 

* Efter endt opsigelses-/bindingsperiode.  

** Undertegnede accepterer herved at gennemføre overflytning af mobilnummer/portering og forpligter sig til at betale abonnementsafgift til nuværende telefoniudbyder i den      kontraktlige opsigelsesperiode.  

Er en virksomhed ejer af abonnementet hos den afgivende operatør, er det den telefoniansvarliges navn med blokbogstaver der skal skrives, 
samt dennes underskrift og evt. firmastempel.  

Er du selv juridisk og betalende ejer af abonnementet hos den afgivende operatør, er det dit navn med blokbogstaver der skal skrives, samt din 
underskrift.  

Venligst bemærk at du selv står for evt. igangværende opsigelse, flytning eller omlægning af telefonnummer/numre hos din nuværende 
telefoniudbyder, som kan have indflydelse på eller konflikte med en forestående overflytning/portering af dit telefonnummer/numre.  
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Tillæg: 

 
 

Generelle regler for nummerporteringen. 
 
 
 
Nummerportering til ipvision A/S tager typisk 4-5 dage fra andre udbydere. Denne tid er målt fra ipvision 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: 
 
 
• APL:  Skal opsiges inden nummeret kan flyttes. 
• Alarm:  Skal overflyttes til et selvstændigt abonnement eller opsiges inden nummeret kan flyttes. 
 
• PlusNet:  Skal opsiges inden nummeret kan flyttes. 
• Udvidet omstilling: Skal opsiges inden nummeret kan flyttes. 
• Nummerbestemt ringning: Skal opsiges inden nummeret kan flyttes. 
• ADSL & SHDSL: Skal flyttes over på anden linie eller oprettes på ny linie. 
 
 
• Ekstra numre eller nummerserier på ISDN2/ISDN30: Skal flyttes sammen med hovednummeret eller opsiges inden     
   flytning.  
 
 
• Er det et undernummer, der skal flyttes, mens hovednummeret skal blive liggende, er det kun muligt, hvis det først    
  bliver ændret til et selvstændigt abonnement.  
 

 
 

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