Procuração para portabilidade de um ou mais números de telemóvel
Contratado/ante

Proprietário com o fornecedor anterior

Nome da empresa
Nome
Apelido
Rua / Nº.
Info adicional
Cód. postal / cidade
Operadora
actual

Swisscom Mobile

Desejo mudar
de operadora
e manter o(s)
meu(s)
número(s)
de telemóvel.

Desejo transferir
o(s) seguinte(s)
número(s):

Salt

Sunrise

Outra:

Desejo respeitar a duração do contrato com a minha actual operadora móvel.
(A transferência só pode ser requerida até 270 dias antes da expiração do contrato.)
Data de expiração do contrato:
Desejo abandonar a minha actual operadora sem respeitar a duração do contrato e aceito pagar os
custos referentes a esta terminação antecipada.
Data de portabilidade requerida:

Telemóvel* (campo obrigatório)

Nº. Prepaid**

1

Sim

2

Sim

3

Sim

4

Sim

5

Sim

6

Sim

* No caso de clientes empresariais, inclua por favor a lista de números a transferir juntamente com os
nomes dos usuários.
** Se deseja transferir um número Prepaid para uma subscrição Postpaid, envie SMS com SI para o
número 499.
A data e hora exactas da transferência serão comunicadas posteriormente pela TalkTalk. Os serviços
fornecidos pela minha actual operadora terminarão na data referida.

Reconheço que a presente procuração serve para cancelar a subscrição com o meu actual operador.
Acresce que, a TalkTalk AG não poderá ser responsabilizada no caso da minha actual operadora
recusarse a aceitar o pedido de transferência do(s) referido(s) número(s).

Autorizo a
TalkTalk AG:

executar a transferência da minha actual operadora e do(s) número(s) acima indicados e/ou na folha em
anexo e
cancelar o(s) meu(s) respectivo(s) contrato(s). Caso o contrato inclua outros serviços, o cancelamento
aplica-se somente à parte do contrato relacionada com o(s) número(s) indicado(s).
Signatários autorizados (letras maiúsculas) de proprietário número atual
Último e primeiro nome					
Assinatura					
Local e data
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