Preenchimento obrigatório

Preenchimento facultativo

Preencher com UZO

Preencher com os dados do cliente no operador de origem

Escolher o operador de origem. Caso seja diferente dos operadores
listados, assinalar “Outro” e escrever o respetivo nome
Preencher com o número de telefone a portar
Se o nº a portar for pré-pago, colocar o nº do SIM do cartão atual
(pode consultar o nº do SIM no próprio cartão ou no cartão de
segurança onde se encontra o PIN e o PUK)
Caso pretenda portar mais do que um número pode usar o mesmo
formulário desde os números que estejam todos em nome do
mesmo cliente e no mesmo operador de origem.

Assinalar uma opção para a data de portabilidade. Caso seja indicada
uma data especifica, esta terá de ser superior à data de assinatura

Confirmar que todos os campos obrigatórios estão preenchidos
Colocar a data do dia em que assina o documento
Assinar pelo cliente que está identificado em 1., de forma exatamente
igual à do documento de identificação
Para além do formulário é necessária cópia legível do documento de
identificação (Cartão de cidadão, BI+NIF, Passaporte + NIF ou Titulo de
residência + NIF)
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Preencher com os dados do cliente UZO, se for diferente do
preenchido em 1.

Preencher com a morada do cliente , e-mail e tarifário pretendido

Preencher com autorização para tratamento dos dados pessoais.

Se tiver um nº contacto alternativo preencher aqui
Se vier recomendado por um amigo que é UZO, para o seu amigo
ganhar 25€ em bónus, indicar o nº de telemóvel do seu amigo e
indicar que veio para a UZO recomendado por ele

Preencher com os dados do cliente UZO, se for diferente do
preenchido em 1.
Colocar a data do dia em que assina o documento
Assinar pelo cliente UZO, de forma exatamente igual à do documento
de identificação

