
Överlåtelse av abonnemang hos Allente

Har den nuvarande abonnenten en förfallen skuld måste denna regleras 
innan överlåtelsen kan göras – det är den nuvarande abonnentens ansvar. 

❗ Redan fakturerade belopp ska betalas innan förfallodatum innan överlåtelsen kan göras. 

❗  Eventuella kommande delbetalningar på box flyttas ej över vid överlåtelse.  Boxen/-arna 
ska slutbetalas av nuvarande abonnent och resterande belopp faktureras nuvarande 
abonnent som en klumpsumma i samband med överlåtelsen. 

Jag vill överlåta hela mitt abonnemang (inklusive all utrusting samt ev. Tvillingabonnemang/Tv i flera rum)

Jag vill spara 69 kr per faktura genom att betala månadsvis via autogiro.**

Nuvarande/överlämnande abonnent

Ny abonnent

Namn:

Namn:

Telefonnummer (inkl. riktnummer):

Kontonummer inkl. clearingnummer (4 siffror)

Underskrift nuvarande abonnent: Underskrift ny abonnent:

Gatuadress:

•  Som ny abonnent är jag medveten om att en sedvanlig kreditupplysning görs på mig. Jag godkänner ovanstående uppgifter samt Allentes avtalsvillkor  

 och hantering av personuppgifter. Allentes Allmänna villkor samt Integritetspolicy finns på allente.se. 

•  Som överlämnande abonnent intygar jag att jag gett den nya abonnenten korrekta uppgifter om vad som ingår i abonnemanget  jag överlåter.

**) Allmänna villkor för autogiro finns på allente.se.

Postnummer och ort:

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX):

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX):

Mobilnummer:

Bankens namn:

Kundnummer: Ab. överlåtes fr.o.m. (Fyll i år och mån):*

*) Överlåtelse kan bara ske fr.o.m. den första i varje månad.
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Ifylld blankett skickas till: Allente Sverige AB c/o Strålfors, 20828684, 110 00 Stockholm

Via den här blanketten kan du 
överlåta hela ditt abonnemang. 
Den skickas ifylld till adressen 
som står längst ned.

För snabbare hantering, eller  
om du endast vill göra en över-
låtelse av din hårdvara – logga in 
på Min sida och gör överlåtelsen 
där istället.
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