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Inngå en avtale om å glemme de faste regningene
AvtaleGiro er tilpasset de betalerne som ønsker automatisk betaling av regningene sine, og det
er en av de enkleste betalingsløsningene som finnes.
• Du vil alltid bli varslet minst en uke før forfall. Altså full kontroll.
• Voilá! På forfallsdatoen betaler regningen «seg selv».
• Det beste av alt: Du behøver ikke lenger bekymre deg over purringer og ekstragebyrer.
Fyll ut det enkle skjemaet under og send inn – og den faste regningen din fra oss betales automatisk.
Takk for at du ønsker å betale med AvtaleGiro!
Denne teksten kan endres og tilpasses til det dere
måtte ønske. Denne teksten er kun ment til hjelp.
Det er best å ha kortest mulig tekst, for å holde DM
på 1 side.

Med vennlig hilsen
Ola Nordmann AS

(PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense til kr. 1 000,- per trekkmåned,
for å ta høyde for eventuelle fremtidige endringer. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det avtalte beløpet.)

JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro
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Beløpsgrense per trekkmåned: Hvis maksbeløp ikke
fylles inn, vil beløps-grensen bli satt til kr. 20 000 per
trekkmåned.

Belast mitt kontonummer
KID-nr
Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betalingen

Fjern bokser for å tilpasse KID til
det antall nummer dere har

Navn:

Ta en vurdering av beløpsgrense,
men bør settes 2-3 ganger
månedsbelastning

Adresse:
Postnummer/Sted:

Sted/dato

Underskrift

Sett inn hvor svarslippen skal
sendes. Skal den til Nets finner
du adresse på hjelpetekst som
følger med DM.

Send svarkupongen til: Ola Nordmann AS, norskegata 14, 0202 Oslo

Ikke gjør noen endringer på bakgrunn på
DM og husk å benytte 80 grams papir! Ola Nordmann AS, norskegata 14, 0202 Oslo

