
Här är den fullmakt vi måste ha för att kunna gå vidare med din beställning. Fyll i uppgifterna nedan och returnera fullmakten så 
snart som möjligt. Vi behöver din fullmakt inom 2 veckor för att kunna garantera vår leveranstid. Om inte fullmakten inkommit 
inom den tiden kommer Götalandsnätet AB (Gotanet) att ta bort din förhandsbokning i telestationen. Vi prioriterar leverans till de 
kunder som skickat in nödvändiga uppgifter i tid. Leveranstid beräknas från den dagen vi får in fullmakten. Vi reserverar oss även 
för eventuell slutförsäljning på grund av tekniska begränsningar i telestationen.

För att bytet skall kunna genomföras måste det vara samma person som begär att abonnemanget flyttas till den nya xDSL 
operatören som står för det nuvarande xDSL abonnemanget. Denna person behöver dock inte vara densamme som tecknar sig 
för abonnemanget hos den nya xDSL operatören.

Genom att underteckna denna fullmakt ger 
jag Götalandsnätet AB fullmakt att kontrollera 
bindningstid på mitt nuvarande abonnemang, säga 
upp avtalet med min nuvarande operatör och, när 
uppsägningstid och eventuell bindningstid gått ut, 
flytta abonnemanget från min nuvarande operatör 
till Götalandsnätet AB.

Fullmakten undertecknas och skickas till:  
 
Götalandsnätet AB, SVARSPOST 415 196 500,  
461 20 TROLLHÄTTAN (porto behövs ej), eller mailas till 
kundservice@gotanet.se, eller faxas till 0520-500 589.

Ort, datum Namnteckning abonnent

Fullmakt – Byte av xDSL-operatör

Var vänlig texta! Samtliga uppgifter är obligatoriska.

Namn/Företag och adress:

Personnummer/Org.nummer:

Telefonnummer där jag enklast nås (om annat än abonnemangsnumret):

Telefonnummer (inklusive riktnummer) där jag  
har xDSL idag och som jag vill byta operatör ifrån:

E-postadress:

Mitt nuvarande xDSL-abonnemang har jag idag hos:

–

–

Götalandsnätet AB 
Box 912, 461 29 Trollhättan

Besöksadress 
Nohabgatan 11H, 461 53 Trollhättan

Fax 
0520-500 589

Telefon 
0520-500 550

Webbsida 
www.gotanet.se

E-post 
kundservice@gotanet.se
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