
Överlåtelseavtal
Avtalsparter
Avtal har idag träffats mellan Destiny Sweden AB, org.nr. 556377-2317 (nedan kallad Leverantören) och tillträdande kund 
(nedan Tillträdande) samt frånträdande kund (nedan Frånträdande). Överlåtelsen avser tillträdandes övertagande av frånträdande 
samtliga avtal och skyldigheter tecknade med leverantören avseende kommunikationstjänster.

Destiny Sweden AB | +4610 – 410 50 00
Fabriksgatan 7, SE-412 50 Gõteborg | Lumaparksvägen 11, SE-120 31 
Stockholm info@dstny.se Org.no 556377-2317 | Holds F-tax certificate | 
www.dstny.se

ÅF Telefon:

ÅF E-post:

Ort och Datum

Namnunderskrift/Firmatecknare (Frånträdande kund)

Namnförtydligande (Frånträdande Kund)

Ort och Datum

Namnunderskrift/Firmatecknare (Leverantören)

Namnförtydligande (Leverantören)

Ort och Datum

Namnunderskrift/Firmatecknare (Tillträdande kund)

Namnförtydligande (Tillträdande kund)

Kreditupplysning kommer att utföras på tillträdande. Destiny Sweden 
förbehåller sig rätten att ej godkänna tillträdande som avtalspart. 

Överlåtelseavgift debiteras frånträdande, 295kr ex.moms.

Kundnummer: 

Kontaktperson:

Direktnummer:

E-post:

Postnummer::

Ort:

Frånträdande kund

Avtals-ID: 

Avtalspart/Kunden:

Organisationsnummer:

Huvudnummer:

Fakturaadress: 

Besöksadress:

Tillträdande kund
Avtalspart/Kunden:

Organisationsnummer:

Fakturaadress:

Postnummer:

Ort:

Överlåtelse genomförd av 
återförsäljare
ÅF-Företag:

ÅF-Säljare:

Kontaktperson:

Direktnummer:

E-post:

E-post för faktura:

Fakturareferens:

Avtalet ger tillträdande samt dess dotterbolag eller andra bolag med koncerntillhörighet möjlighet att ansluta till tjänsten/tjänsterna som 
avtalats mellan parterna enligt gällande prislista. För varje ny organisation tecknas nytt separat avtal med leverantören. Överlåtelsen sker 
samma dag som överlåtelsen undertecknas och betalningsansvar inträder vid närmaste ny fakturaperiod, om inget annat avtalats. Avtalet 
ger leverantören fullmakt att hantera samtliga operatörstjänster för tillträdandes part. Detta avtal har upprättats i tre exemplar av vilka 
parterna tagit var sitt.

Tillträdande har kontrollerat ovanstående uppgifter samt accepterar Dstnys allmänna villkor och avtal i sin helhet. Villkor på www.dstny.se
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