
ÄNDRINGSANMÄLAN
E-HANDEL

Används vid byte av bank, redovisningsnummer 
Vid ägarbyte används Överlåtelseavtal

6 Särskilda villkor

 

Behörig beställare godkänner allmänna terminalvillkor som återfinns på www.verifone.se/villkor. Moms & frakt tillkommer.

Ort & datum         Ort & datum

   
          Stockholm
-----------------------------------------------------------------------------------------------    -----------------------------------------------------------------------------------------------
Fimatecknarens namnteckning     

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------    -----------------------------------------------------------------------------------------------
Namnförtydligande
          

          Verifone Sweden AB
-----------------------------------------------------------------------------------------------    -----------------------------------------------------------------------------------------------

7 Underskrift

         bytt bank från -------------------------------------------                   bytt redovisningsnummer från ------------------------------------------------     

         bytt webshopsleverantör från -------------------------------------------------------------------------         

4 Fyll i anledning till omprogrammering

5 Kortacceptans
Fyll i vilka kort ni tar emot

American Express avtalsnummer             Diners club avtalsnummer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annat kort                    Annat kort
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Välj kontotyp och fyll i kontonummer för anslutning till autogiro

       Bankkonto (inkl. clearingnr)      Bankgiro 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Autogiro

Alla uppgiftern är obligatoriska i avtalet. Ofullständiga avtal returneras. 
Skriv ut avtalet, signera det och skicka det till Verifone via e-post: avtalsgruppen@verifone.se (som en PDF) 

eller med vanlig post: Verifone Sweden AB, Box 92031, 120 06 Stockholm

Företagets juridiska namn        Butikensnamn

-----------------------------------------------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Organisationsnummer        URL adress till webshoppen

-----------------------------------------------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------------------------------------------------
Företagets juridiska adress        Webshopsleverantör 

-----------------------------------------------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Postnummer  Postort       Kontaktperson/Mobilnummer för aviseringar

-----------------------------------------------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefonnummer         E-post för aviseringar

-----------------------------------------------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------------------------------------------------
Välj den inlösare ni är kund hos

-----------------------------------------------------------------------------------------------   

1 Företagsuppgifter

Fylls i av Verifone

Redovisningsnummer                                          MCC kod
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verifone Sweden AB
Box 92031, 120 06 Stockholm
Organisationsnummer 556351-4347
Växel 08-566 287 00
www.verifone.se



SÅ HÄR FYLLER DU I DITT AVTAL
1. Företagsuppgifter
Företagets juridiska namn ska vara det namn som företaget 
har registrerat hos Bolagsverket. Företagets juridiska adress 
ska vara den adress dit alla brev och fakturor skickas till.

2. Autogiro och Kontonummer
Samtliga fakturor från oss betalas via autogiro, med 14 da-
gars betalningsvillkor. Fyll i bankgiro eller kontonummer 
samt clearingnummer. Innan pengarna dras från ditt angivna 
kontonummer skickas en avisering till den angivna juridiska 
adressen, se avtalsvillkoren. Observera att detta är ett obliga-
toriskt betalningssätt. 

3. Här fyller du i vilken ändring som ska göras på din utrust-
ning samt gamla uppgifter under respektive kategori. 

4. Utrustning som ska ändras
Fyll i vilken terminaltyp du har och serienummer du vill ändra.

5. Kortacceptans
Här fyller du i vilka kort du accepterar utöver det paket av kort 
som ingår i den normala kortacceptansen från din inlösare. 
Till exempel American Express och Diners Club.

6. Särskilda villkor
Här fyller du i om du vill att terminalen och eventuellt beställda 
tillbehör ska levereras till en annan adress än den adress som 
du angett under punkten 2, ”kvittouppgifter”.

7. Underskrift
Här undertecknar du ditt avtal.

Priser vid omprogrammering
Omprogrammeringen sker per telefon 390kr.

Alla priser är angivna exklusive moms. Verifone Sweden AB 
förbehåller sig rätten att justera priset. Kampanjpriser kan fö-
rekomma. 

Kontakta gärna vår kundsupport, 08-566 287 70 om ni har 
några frågor.

Verifone Sweden AB
Box 92031, 120 06 Stockholm
Organisationsnummer 556351-4347
Växel 08-566 287 00
www.verifone.se
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