TÄYDELLISEN
PUHELUERITTELYN TILAUS
Liittymä/
lasku(t)

Puhelinnumero, josta erittely tilataan

Laskunumero(t), joista erittely tilataan (Asiakas täyttää)

/

Liittymän
käyttäjän
tiedot

,

,

,

,

Henkilökäyttäjän syntymäaika

Henkilökäyttäjän nimi

Huoltajan (jos käyttäjä alle 13 v.) tai edunvalvojan nimi

Vakuutan, että liittymää koskevan palvelusopimuksen allekirjoittanut asiakas (tilaaja) on liittymän
ainoa käyttäjä. Ymmärrän, että väärästä vakuutuksesta voi aiheutua minulle seuraamuksia.
Vakuutan, että liittymä on konekäytössä oleva M2M-liittymä, jossa ei ole henkilökäyttäjää.
Ymmärrän, että väärästä vakuutuksesta voi aiheutua minulle seuraamuksia.
Muiden henkilökäyttäjien tiedot (jokaisen käyttäjän tulee allekirjoittaa tilaus Käyttäjän tilaus –kohdassa).
Nimi

Syntymäaika

Nimi

Syntymäaika

Nimi

Syntymäaika

Haluan laskun yhteyskohtaisen erittelyn, jossa on eritelty viestinnän osapuolten liittymien numerot tai viestintäpalvelun muut
tunnistamistiedot täydellisesti. Haluan erittelyn lomakkeen yläosassa mainitusta laskusta tai laskuista.

Käyttäjän
tilaus

Erittelyn toimitustapa (vain yksi valinta)
Sähköposti
Täytä seuraavat tiedot: Sähköpostiosoite: _________________________________________ ja Puhelinnumero: __________________________
Erittely lähetetään antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Salatun sähköpostin avaamiseen tarvittava salasana lähetetään antamaasi		
puhelinnumeroon. Turvallisuussyistä viestin lukemista on rajoitettu ja avattu viesti voidaan lukea korkeintaan 14 päivän ajan siitä
selaimesta, josta se on ensimmäisen kerran avattu.
Kirjeposti
Vastaanottajan nimi:
Yrityksen nimi (mikäli yritysasiakas):
Osoite:
Postinumero ja postitoimipaikka:
Mikäli erittely toimitetaan muuhun kuin viralliseen asiakas- tai laskutusosoitteeseen, veloitamme hinnaston mukaisen laskutuslisän.
Ilman pyydettyjä tietoja emme voi käsitellä tilausta. Lomakkeella ilmoitettuja yhteystietoja käytetään vain erittelyn toimittamiseen
tai tilaukseen liittyvien lisätietojen kysymiseen.
Vakuutan, että yllä mainittu liittymä on ollut ajankohtana, jolta erittelyä pyydetään, yksinomaan minun
ja yllä mahdollisesti ilmoitettujen muiden käyttäjien henkilökohtaisessa käytössä.
Päiväys
___ / ___ 20___
			
Kaikkien yllä mainittujen käyttäjien allekirjoitukset ja nimenselvennykset. Alle 13-vuotiaan käyttäjän puolesta tilauksen allekirjoittaa
huoltaja ja muun kuin alaikäisen vajaavaltaisen käyttäjän puolesta edunvalvoja.
Allekirjoitus		
Nimenselvennys

Asiakkaan
vakuutus

Vakuutan, että yllä mainittu liittymä on ollut ajankohtana, jolta erittelyä pyydetään, yksinomaan yllä käyttäjäksi
ilmoitettujen henkilöiden henkilökohtaisessa käytössä.
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Erittelystä veloitettavat kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut laskutetaan asiakkaan liittymän laskulla.

Päiväys		

Asiakkaan allekirjoitus

___ / ___ 20___

		Asiakkaan nimenselvennys
		(Yritysasiakkaan osalta lisäksi yrityksen nimi ja asema)

Tyhjennä

Asiakkaan tulee allekirjoittaa vakuutus aina. Asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka on allekirjoittanut liittymäsopimuksen. Yritysasiakkaan
tapauksessa Asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka on nimetty ja ilmoitettu asiakkaan viralliseksi yhteyshenkilöksi Telian suuntaan.
Asiakaspalvelu: puh. 020 690 400 (kuluttaja-asiakkaat), 020 693 693 (yritysasiakkaat), fax 02040 69100, Telia Finland Oyj, PL 0400, 65101 VAASA
TELIA FINLAND OYJ | PASILAN ASEMA-AUKIO 1, 00520 HELSINKI. KOTIPAIKKA: HELSINKI | Y-TUNNUS 1475607-9, ALV REK 1475607-9

