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Överlåtelse av  
Boxer-abonnemang.
Befintlig kund önskar överlåta nedan angivna abonnemang hos Boxer till ny kund. Den nya kunden övertar förpliktelser enligt 
befintligt avtal och accepterar Boxers allmänna och särskilda villkor. Observera att Boxer inte kan göra några ändringar på 
nuvarande abonnemang förrän vi har mottagit denna handling. Fyll i samtliga uppgifter nedan och skicka in blanketten till 
Boxer Kundservice i Härnösand, adress: Boxer, Svarspost 204 786 70, 871 21 Härnösand.

Befintlig kunds godkännande av överlåtelse 
Härmed godkänner jag överlåtelse av ovan Boxer-abonnemang samt eventuell 
utrustning. Jag är medveten om att ovan abonnemang avslutas först när den nya 
kunden övertagit abonnemanget och detta godkänts av Boxer.

Vilket datum vill ni att överlåtelsen ska börja gälla? 
Överlåtelsen genomförs i samband med att vi har mottagit och godkänt 
överlåtelse blanketten. Den nya kunden får en order bekräftelse när överlåtelsen 
är genomförd. Befintlig kund får information om när överlåtelsen träder i kraft. 
En administrativ hanteringstid kan förekomma men vi gör vårt bästa för att 
överlåtelsen ska ske på det datum som ni har angett.

Ny kunds godkännande av överlåtelse och abonnemangsvillkor
Härmed godkänner jag ”Villkor för privatabonnemang på Boxers tjänster och 
till hörande utrustning”. Jag övertar i samband med detta abonnemanget och 
till  hörande förpliktelser från förre abonnemangsinnehavaren –  fullständiga 
 villkor finns att läsa på boxer.se. Observera att eventuell bindningstid på 
  abon nemangen medföljer vid över låtelsen. Boxer förbehåller sig rätten att 
god känna mig som kund och kreditupplysning kan komma att göras. Jag är 
medveten om att abonne manget ej är gällande förrän Boxer har godkänt detta. 
Abonnemangs avgifter faktureras i förskott. Rörliga avgifter faktureras normalt 
månadsvis i efterskott. Tillägg för pappersfaktura 39:- (gäller ej vid betalning via 
e-faktura/autogiro).

Kryssa i rutan för den/de tjänster som ny kund övertar
 Digital-TV  Bredband  Telefoni

Vänligen notera att övertagandet inkluderar eventuella tillvalstjänster, krypteringsavgifter etc som tillhör abonnemanget. 
Abonnemangsform, hårdvara och pris kan variera beroende på infrastruktur. Om detta skulle medföra ytterligare avgifter 
kommer Boxer att kontakta den nya kunden innan överlåtelsen genomförs. Om du har frågor eller vill diskutera andra tjänster 
och abonnemang är du alltid välkommen att ringa Kundservice på telefon 0771-2110 00.

Kryssa i rutan för de val som ny kund önskar för telefoni-/bredbandsabonnemanget
 Ny kund vill behålla de telefonnummer som tillhör abonnemanget idag.       Ny kund vill ha ett nytt telefonnummer.

 Ny kund vill behålla sitt tidigare telefonnummer (fyll i separat skickad fullmakt).  

Befintlig kunds organisations- och adressuppgifter
Var god texta tydligt *Obligatoriska uppgifter

Personnummer (10 siffror)*

Förnamn* Efternamn*

Kundnummer E-postadress*

Mobilnummer* Telefonummer

Kontonummer för eventuell återbetalning av abonnemangsavgift

Bank Clearingnummer Kontonummer

Ny kunds person- och adressuppgifter 
Var god texta tydligt *Obligatoriska uppgifter

Personnummer (10 siffror)*

Förnamn* Efternamn*

Gatuadress där tjänsten ska nyttjas* (ej box, ej förkortningar) Lägenhetsnummer* (4 siffror)

Postnummer* Postort* E-postadress*

Mobilnummer* Telefonummer

Önskat överlåtelsedatum

Befintlig kund (datum) Underskrift Ny kund (datum) Underskrift
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