
Overføring av juridisk eier

Abonnementet overføres fra

Navn/Firma Mobilnummer som skal overføres: Mobilt bredbånd router (IMEI eller SIM 
kortnummer) som skal overføres:

Org.nr/Fødselsdato (dd.mm.åå) Jeg bekrefter overføringen av abonnementet og er klar over at mine forpliktelser løper til ny  mottaker 
av abonnementet er funnet kredittverdig og er registrert som juridisk eier/ansvarlig for abonnementet 
hos ice. Om signaturen er på vegne av en bedrift, bekreftes også signaturrett/prokura .

Adresse Sted/dato Underskrift

Postnummer Sted Navn med blokkbokstaver

Ønsket abonnementstype
NB! Dersom nåværende abonnement ikke kan videreføres og det ikke føres opp et nytt, blir abonnementet automatisk satt til 
Mobil 1 GB for privatkunder eller Bedrift 1 GB for bedriftskunder

Ønsket abonnementstype (se ice.no):    Eierskifte fra bedrift til privat. Tidligere juridisk eier (bedriften) påtar seg fullt 
 bruddgebyr for eventuelt gjenstående bindingstid.

  
Eierskifte fra bedrift til bedrift. Tidligere juridisk eier (opprinnelig eier av
abonnementet) påtar seg resterende bruddgebyr for eventuelt gjenstående

Abonnementet overføres til

Navn/Firma   Papirfaktura (55 kr inkl. mva)  E-post faktura (0 kr)

Org.nr/Fødselsdato (dd.mm.åå) FAKTURAADRESSE

 Fakturaen skal sendes til juridisk eiers adresse/e-post

 Fakturaen skal sendes til adressen angitt nedenfor
Folkeregistrert adresse/forretningsadresse

Postnummer Sted Adresse 

E-postadresse Postnummer Sted

Ønsket dato for overføring Mobilnummer  E-post for faktura

Signatur ny eier

Jeg aksepterer herved at det blir foretatt en kredittsjekk og at abonnementet overføres i samsvar med opplysninger oppgitt i dette skjemaet.  
Om signaturen er på vegne av en bedrift, bekreftes også signaturrett/prokura. Jeg bekrefter også å ha lest og godkjent de til enhver tid gjeldende 
vilkår på www.ice.no

Sted/dato Signatur (ny ansvarlig kunde)

Navn med blokkbokstaver

Ferdig utfylt og signert skjema sendes til vårt kundesenter som vedlegg, via kontaktskjema på ice.no eller pr post til:

Postadresse
ice Kundeservice 
Postboks 1422 
1602 Fredrikstad 

Telefon 21 00 00 00 - www.ice.no

bindingstid.

  
Eierskifte fra bedrift til bedrift. Ny juridisk eier (bedrift som overtar 
abonnementet) påtar seg resterende bruddgebyr for eventuelt gjenstående
bindingstid.


