Postboks 93
4791 Lillesand
www.nkom.no

Telefon: 22 82 46 00
Telefaks: 22 82 46 40
E-post: firmapost@nkom.no

Registrering av tilbyder av
nummeropplysningstjeneste

Jf. standardavtale for utlevering av nummeropplysningsinformasjon til nummeropplysningsvirksomhet, jf. avtalen punkt 1.7.
Registrering er ikke pålagt etter ekomloven, men er en forutsetning for å kunne inngå standardavtale som gjennomfører tilbyder av offentlig
telefontjenestes plikt til å stille relevant nummeropplysningsinformasjon til rådighet på forespørsel av nummeropplysningstjeneste når
informasjonen skal benyttes i nummeropplysningsvirksomhet, jf. ekomloven § 7-4 og ekomforskriften § 6-3.
Standardavtalen er fremforhandlet av tilbydere av offentlig telefontjeneste og nummeropplysningstjeneste i samarbeid med Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Nkom anbefaler at avtalen brukes av partene og at nummeropplysningstjenesten registreres.
Bruk siste side eller eget vedlegg ved eventuell plassmangel i skjemafeltene.
Ved eventuelle spørsmål kontakt Nkom. Tlf. 22 82 46 00. E-post: firmapost@nkom.no
OPPLYSNINGER OM TILBYDER AV NUMMEROPPLYSNINGSTJENESTE
Tilbyders navn

Organisasjonsnummer

Kontaktperson

Telefon

Postadresse

Telefaks

Postnr./poststed

E-post

Besøksadresse

Hjemmeside

Til bruk for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Poststemplet dato:

Behandlet dato:

Registreringsnr.:

Saksnummer Webdok:

Endringer meldes til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Saksbeh:

Side 1/3

SPØRSMÅL TIL TILBYDER
1. Er tilbyder registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund, http://www.brreg.no ?

Ja

Nei

Hvis ja, legg ved firmaattest (original eller bekreftet kopi), se siste side.
Hvis nei, besvar spørsmål 2 under.
2. Hvis nei på spørsmål 1. Er tilbyder registrert i annet firmaregister i utlandet?

Ja

Nei

Hvis ja, legg ved firmaattest (original eller bekreftet kopi), se siste side.

3. Hvis nei på spørsmål 1 og 2:
Oppgi ev. styreleder og revisor:

4. Hvilke typer nummeropplysningstjenester tilbys?
Talebasert:

Ja

Nei

SMS-basert:

Ja

Nei

Internett-basert:

Ja

Nei

Trykt katalog:

Ja

Nei

Annet (spesifiser):

5. Tilbyr virksomheten andre tjenester enn nummeropplysning i ekomloven og -forskriftens forstand, jf.
ekomforskriften § 6-3 og presiseringer inntatt på Nkoms hjemmeside (www.nkom.no)

Ja

Nei

Hvis ja, beskriv tjenestene og hvordan disse er organisert i forhold til nummeropplysningstjeneste:

6. Beskriv hvordan tjenesten(e) markedsføres:

Hvis tjenesten(e) markedsføres på internett oppgis internettadresse her:
TILBYDERS UNDERSKRIFT
Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med bestemmelser i lov og forskrift, uttalelser fra Samferdselsdepartementet og Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet som gjelder for bruk av nummeropplysningsinformasjon i nummeropplysningsvirksomhet.
Dato

Sted

Tilbyders underskrift

(Gjenta navn her med blokkbokstaver)

Endringer meldes til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
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VEDLEGG
Firmaattest i original eller bekreftet kopi
Annet (spesifiser)

TILLEGGSOPPLYSNINGER / MERKNADER

Endringer meldes til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
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