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LIITTYMÄN SOPIJAN VAIHTO 

Liittymään asiakasnumerolla ___________ tehdään sopijan vaihto. 

Siirrettävät numerot: ____________________________________

- Nykyinen sopija hyväksyy numeron/numeroiden luovutuksen toiselle henkilölle allekirjoituksellaan. Uudelle sopijalle lähetetään 
sopijan vaihdosta kertovat ohjeet, joiden avulla hän voi hyväksyä numeroiden siirtämisen omistukseensa. Uusi sopija ei 
allekirjoita tätä lomaketta.

- Uuden sopijan tiedot on täytettävä huolellisesti, puutteellisia lomakkeita ei voida käsitellä. Jos yritys luovuttaa numeronsa, tulee  
allekirjoittavalla henkilöllä olla nimenkirjoitusoikeus. 

- Liittymän siirtymisen edellytyksenä on, että kaikki avoimet erääntyneet laskut on suoritettu. 

- Sopijan vaihto tehdään 30 päivän sisällä siitä, kun Saunalahti on vastaanottanut oikein täytetyn sopijan vaihto -lomakkeen (mahdolliset 
lisäselvitykset, esim. vakuuspyynnöt, voivat viivästyttää prosessia). 

- Nykyisellä sopijalla on oikeus irtisanoa liittymä milloin tahansa ennen sopijan vaihdon toteutumista. 

- Liittymän nykyinen sopija vastaa laskuista ja liittymästä muutoksen voimaantuloon asti, myös viivästystapauksissa, mikäli viivästys 
johtuu asiakkaalle toimitetusta lisäselvityspyynnöstä, ellei liittymän irtisanomisilmoitusta ole toimitettu Saunalahdelle. Mahdollisesti 
tarvittavista lisäselvityksistä (esim. vakuuspyyntö, nimenkirjoitusoikeudellisuus yms.) lähtee kirje asianomaiselle. Mikäli siirtoa ei 
hyväksytä, siitä ilmoitetaan asiakkaalle kirjeitse. Myös hyväksytystä siirrosta ilmoitetaan kirjeitse. 

- Mikäli liittymän käyttäjät pysyvät samana, pyydämme kirjaamaan sen lomakkeeseen. Mikäli siirrettäviä liittymiä on useita, liittäkää 
mukaan erillinen liite käyttäjistä. HUOM! Maksulliset lisäpalvelut kuten mobiililaajakaista sulkeutuvat eivätkä siten siirry uudelle sopijalle. 

- Jos haluatte siirtää liittymän olemassa olevalle asiakasnumerollenne, ilmoittakaa asiakasnumeronne: _____________________ 
Muussa tapauksessa liittymälle luodaan uusi asiakasnumero. 

- Sopijan vaihdosta veloitetaan hinnaston mukaisesti 10,00 € / liittymä sekä nykyiseltä että uudelta sopijalta.

Edellinen sopija Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Puhelin päivisin Henkilö- tai Y-tunnus 

Uusi sopija Yhteyshenkilö (mikäli uusi sopija on yritys) 

Katuosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin päivisin Henkilö- tai Y-tunnus 

Käyttäjän nimi (mikäli eri kuin sopija) Käyttäjän henkilötunnus 

Voitte faksata tämän asiakirjan numeroon (09) 4243 0829 tai postittaa sen osoitteeseen: 
Saunalahti, PL 5, 00061 ELISA
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