Registrerings- & ansökningsblankett för överföring av
existerande nummer
Registration form & Application form for Transferring Existing Number

Endast för enbart registrering, fyll bara i del 1 & 3. För ansökan om nummeröverföring, fyll i alla delarna
For registration only complete sections 1&3. For a Number Transfer application of number please
complete all the sections.
Din information, såsom den nu är med din nuvarande mobiloperatör (fyll i med versaler)
Your details, as known to your current telecom provider (fill out in capitals)
1. Din information / Your details
Hr / Mrs / Ms
Fr / Mr
Efternamn / Surname
Förnamn / First Name
Gatunr / House no

Gata / Street

Stad / Town

Postnummer / Post code

E-post / E-mail
Personnummer/ Personal number :
Telefonnummer under dagtid / Daytime telephone number
(om möjligt, ett annat nummer än det som du vill föra över / (If at all possible, a different number from the one you wish to transfer.)

Lycamobile Nr / Lycamobile No

Lycamobile PUK / Lycamobile PUK

Lycamobile SIM Kort nr / Lycamobile SIM Card no
2. Nummeröverföring / Number Porting
Vänligen notera att det nummer du vill behålla ska vara registrerat hos din gamla operatör innan du skickar din ansökan.
Before you apply Please make sure that you have already registered with your current telecom provider

Nummer som du skulle vilja föra över till Lycamobile / Number that you would like to take with you to Lycamobile?

Mobilnr / Mobile nr

Sim-kortnr / Sim Card no

Vad är din situation hos sin nuvarande mobiloperatör? / What is your situation at your current telecom provider?

Kontrakt (med räkning) / Contract (with bill)

Förbetalning (med kredit) / Prepay (with credit)

Nuvarande mobiloperatör / Current Telecom Provider
Vilken mobiloperatör vill du föra över dit nummer från (t.ex. Telenor) /
Please Tell Us The Name of the Mobile Operator You Wish to transfer Your Number from (e.g. Telenor)

3. Underskrift / Signature
Plats / Place

Datum / Date

Viktig information: Notera att nummerportering inte är möjlig utan personnummer/organisationsnummer. Vår kundtjänst kommer att SMSa/ringa dig för att konfirmera ditt personnummer. Du måste även ha registrerat dig
hos Lycamobile och din nuvarande mobiloperatör t ex Tele2. Dom kommer eventuellt inte tillåta nummerportering förrän du har registrerat dig hos dem. Bekräftelse kan ta upp till 10 arbetsdagar från det vi mottagit det ifyllda
nummeröverföringsformuläret och ditt Personnummer. Vi håller dig informerad om processen under överföringen, men du kan fortfarande ringa och ta emot samtal och SMS med ditt nya Lycamobile nummer. Om du har
några problem efter att ha överfört ditt nummer, kontakta vår kundtjänst omedelbart.
Important Note: Please note that number portability cannot be possible without Personal Identity Number (Personnummer/Org.nummer). Our customer services team will text/call you to confirm your Personnummer. You
also need to have registered with Lycamobile and your existing network provider e.g. Tele2. They may not process your number transfer until you have registered with them.
Confirmation may take up to 10 business days after receiving the complete number porting form and receiving your Personal Identity Number. We will keep you informed of progress during the transfer; however you can still
make & receive calls and SMS with your new Lycamobile number. If you face any service issues after number porting, please contact our customer services immediately.
.

Skicka denna ansökan till / Please send this application to

LYCAMOBILE, GÖTGATAN 27 1TR, 116 21 STOCKHOLM, SWEDEN

