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Eyðublað

Rétthafabreyting

Kvittun starfsmanns Símans

Dagsetning

Undirritaðir sækja um rétthafabreytingu á eftirtaldri þjónustu:

Línugjald (Internet án heimasíma)

Internet og ADSL; símanúmer á tengingu:*Farsími; símanúmer: 

Heimasími; símanúmer: 

Sjónvarp Símans; símanúmer á tengingu:

Netfang:*

Öll þjónusta á kennitölu

Önnur þjónusta, hvaða?

*Athugið, ef um rétthafabreytingu á Internetþjónustu eða
netfangi er að ræða þarf að stofna nýtt lykilorð. Lykilorðið þarf
að vera a.m.k. átta stafir og innihalda einn tölustaf og einn hástaf.
Ekki er hægt að nota sérmerki né séríslenska stafi.

Nýtt lykilorð:

1. Undirskrift núverandi rétthafa 2. Undirskrift verðandi rétthafa

Nafn Kennitala

Heimilisfang Farsími

Póstnúmer og sveitarfélag Netfang

1. Núverandi rétthafi

Nafn Kennitala

Heimilisfang Farsími

Póstnúmer og sveitarfélag Netfang

2. Verðandi rétthafi

Afgreiðsla

Síminn áskilur sér 2 vikur til þess að framkvæma rétthafabreytingu 
frá því að beiðnin berst. Ef upplýsingar eru ekki nægjanlegar til að 
rétthafabreyting takist verður haft samband við hlutaðeigendur.

Athugasemdir:

Núverandi rétthafi:
- Greiðir ógjaldfallna reikninga (ekki á eindaga) ef þeir eru til staðar.

Nýr rétthafi:
- Ber ábyrgð á óreikningsfærðri notkun sem fyrir er á þjónustu.
- Getur greitt vanskil núverandi rétthafa til að rétthafabreyting verði framkvæmd en ekki er
hægt að endurútgefa reikninga með nýrri kennitölu. 

Ef rétthafabreytingu er synjað er beiðnin send til baka til núverandi rétthafa.

ATH. Rétthafabreyting verður ekki afgreidd nema bæði núverandi og verðandi 
rétthafi séu í skilum við Símann, þ.e. reikningar mega ekki vera komnir á eindaga.

Gjald fyrir rétthafabreytingu

Athugið að gjald er tekið fyrir rétthafabreytingu, 
gjaldið getur verið mismunandi eftir þjónustu. 
Nánari upplýsingar eru á siminn.is 

Breyting á skráningu í símaskrá
Rétthafabreyting nær ekki til skráningar í 
Símaskrá, breyta þarf skráningu á ja.is eða 
á tilheyrandi eyðublaði frá Já. 
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