
Elisa Oyj
PL 8, 00061 ELISA 
Y-tunnus 0116510-6 

Henkilö tai Y-tunnus 

Puhelin  

Henkilö tai Y-tunnus 

Puhelin  

SOPIJAN VAIHTO 
Nykyisen sopijan tiedot 
Nimi 
Yritys 
Asiakasnumero 
Sähköposti 

Rastita, mikäli nykyinen sopija on edesmennyt 
Uuden sopijan tiedot 
Nimi 
Yritys 
Sähköposti 
Katuosoite 
Postinumero ja –toimipaikka  
Nykyinen asiakasnumero (jos sopija on jo Elisan asiakas) 




Valitse siirrettävä tuote 

Elisan Saunalahti Tuplalaajakais ta

Elisa Lankapuhelin



Osoite, jossa liittymä/palvelu toimii: 

Lisätietoa lomakkeella tehtävästä sopijan vaihdosta 

Sopijan vaihdon voi tehdä tällä lomakkeella, mikäli tilauksen tekeminen/vahvistaminen ei onnistu OmaElisasta.
Näitä tilanteita ovat mm. yritysasakkaiden sopijan vaihdot, nykyinen sopija on edesmennyt tai nykyisellä/uudella sopijalla ei ole 
verkkopankkitunnuksia. Lisätietoja sopijan vaihdosta löytyy osoitteesta elisa.fi/sopijanvaihto.
Lomakkeella tehdystä muutoksesta veloitamme asiakaspalveluhinnaston mukaisesti. Hinnasto löytyy osoitteesta: elisa.fi/asiakaspalveluhinnasto. 

Liittymäsopimuksen mahdollinen määräaikaisuus tai muut erityisehdot siirtyvät uudelle sopijalle sellaisenaan.  Liittymällä ei saa olla avoimia 
laskuja. Nykyinen sopija vastaa liittymästä siihen saakka, kun muutos on tapahtunut. Elisalla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan 
luotto- ja osoitetiedot. Sopimuksen voimaantulo voi edellyttää ennakkomaksun tai vakuuden maksamista. Tällöin sopimus tulee voimaan, kun 
ennakkomaksu tai vakuus on suoritettu.

Sekä nykyinen, että uusi sopija hyväksyvät  allekirjoituksellaan muutoksen sekä Elisan voimassa olevat yleiset sekä palvelukohtaiset toimitusehdot, 
jotka ovat luettavissa osoitteessa elisa.fi/sopimusehdot.  
Mikäli muutos tehdään yrityksen nimiin/nimistä, tulee allekirjoittajalla olla allekirjoitusoikeus tai valtakirja. 
Puutteellisesti täytettyä valtakirjaa ei voida hyväksyä.

Allekirjoitus 
Paikka ja aika 

Nykyisen sopijan allekirjoitus ja nimenselvennys Uuden sopijan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Lomakkeen toimitusosoite 

Täytetty lomake ja mahdollinen valtakirjaliite tulee toimittaa:
- skannaamalla ja lähettämällä se sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen sopijanvaihtovaltakirja@elisa.fi 
- faksilla numeroon (09) 4243 0829 
- postitse osoitteeseen: Elisa, PL 8, 00061 ELISA  

Puh.  01019 0240 (mpm/pvm)
Faksi (09) 4243 0829
www        elisa.fi





Elisan Saunalahti -puheliittymä 

Elisan Saunalahti Mobiililaajakaista 

numero:
Elisa Kaapeli-TV -liittymä 

En halua säilyttää lisäpalveluita (lisäpalvelut suljetaan)




Muu, mikä? 



Elisan Saunalahti laajakais ta 
numero:

Nykyinen sopija voi halutessaan säilyttää liittymään sisältyvät lisäpalvelut 
(sähköpostit, kotisivutila, virusturva, roskapostisuodin)

Nykyinen sopija täyttää 

Haluan säilyttää lisäpalvelut (maksullisena)
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