
BOXER KUNDSERVICE
BOX 45024, 104 30 STOCKHOLM
TEL 0771–21 10 00  
WWW.BOXER.SE

Överlåtelse av bredbandsavtal från 
en kund till en annan

Personnummer på nuvarande avtalsägare:

Avtalsnummer:

Epostadress till nuvarande avtalsägare:

Byte av adress för bredbandstjänsten

Ska bredbandstjänsten fortsätta att vara aktiv på nuvarande adress? 
Kryssa i ditt val: Ja Nej 

Om Nej, fyll i den adress som brebandsavtalet ska flyttas till.
Adress:

Postnummer och ort:

OBS! För att bredbandsavtalet ska kunna flyttas till en ny adress måste den nya adressen vara inkopplad 
till ett fibernät som Boxer har avtal med. Du hittar Boxers nuvarande fibernät på boxer.se/vara-nat

Flytta eventuella hemtelefonnummer

Ska även eventuellt hemtelefonnummer som är kopplat till bredbandsavtalet överlåtas till ny kund?
Kryssa i ditt val:  Ja Nej 

Om Nej, ska ny kund få ett helt nytt hemtelefonnummer kopplat till avtalet eller ska ett annat befintligt 
nummer flyttas över till avtalet?  
Ny kund får helt nytt nummer:  Ny kund flyttar över (porterar) annat nummer till avtalet:

Fyll i det hemtelefonnummer som ny kund vill flytta över (portera) till avtalet:

OBS! Eventuella TV-tjänster som ryms inom befintligt avtal kommer även dessa att överlåtas till ny kund.

–



BOXER KUNDSERVICE
BOX 45024, 104 30 STOCKHOLM
TEL 0771–21 10 00  
WWW.BOXER.SE

Ny avtalsägare

Namn:

Personnummer:

Adress:

Postnummer och ort:

E-post:

(Behövs för att du ska få bekräftelse på att överlåtelsen är genomförd)

Nya avtalsägarens signatur:

Signatur:

UC NR:

Avtalet skickas till Boxer TV-Access AB, Box 45024, 104 30 Stockholm 
Överlåtelsen är genomförd när Boxer godkänt denna. 
Bekräftelse på överlåtelsen skickas ut via e-post

     Fylls i av Boxer

–

Nedanstående person övertar härmed avtalet och har tagit del av och accepterar Boxers avtalsvillkor 
samt övertar den överlåtande avtalsägarens rättigheter och skyldigheter enligt abonnemangsavtalet. 
Den nya avtalsägaren är också medveten om att kreditupplysning görs i samband med överlåtelsen. 
Den tidigare avtalsägaren ansvarar för de åtaganden till Boxer som uppkommit innan dagen för 
överlåtelsen.

Ort och datum:
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