Smidigare betalning med autogiro

För att underlätta för dig som kund erbjuder vi ett enklare betalningssystem via autogiro.
Fördelen med autogiro är du spar tid, det är bekvämt och det blir enklare att betala.
Så här går det till:
1.

Du fyller i nedanstående blankett som ditt medgivande till autogiro från ditt bankkonto.

2.

Vilket belopp som debiteras ditt konto samt förfallodag får du som vanligt på din faktura.

3.

Du ser endast till att tillräckligt stort belopp finns disponibelt på ditt konto på förfallodagen. Du
får sedan bekräftelse på betalningen via bankens eller postens kontoutdrag.

Sänd in blanketten redan idag. Servicen är kostnadsfri!
Med vänlig hälsning,
PREEM AB
www.preem.se

Vik och tejpa kanterna!

Fullständigt namn/firma

Telefon (inkl. riktnr)

Utdelningsadress

Postnummer

Postadress

Betalarens bank

Bankontorets clearingnr
(obligatorisk uppgift)

Kundnummer

Ort

Telefon (inkl. riktnr)
Bankkonto

Personkonto,
Nordbanken

Kontonummer (OBS! ej bankgiro/bankkort)

Preem AB, här nedan kallat Preem, har med Bankgirot träffat uppgörelse angående ett rationellt betalningssystem medelst bankeller personkonto, varigenom Preem får möjlighet att på grundval av utsänd faktura debitera detta konto.
För anslutning till nämnda betalnings har mellan KÖPAREN och PREEM avtalats följande:
1.

På varje faktura på varor och tjänster m.m. som
tillhandahålles Köparen anges den dag den förfaller till
betalning. Köparen medger härmed uttag enligt ovan får
göras tidigast på förfallodagen från ovan angivet konto för
överföring till Preem.

2.

Uttag från kontot får göras endast om Preem, senast fem
bankdagar före betalningsdagen underrättar Köparen om
betalningens belopp, betalningsdag och betalningssätt vilket
anges på fakturan.
Köparen förbinder sig att på angiven förfallodag hålla
tillräckligt belopp tillgängligt för betalning.

3.

Ort

Datum

4.

Vid försummelse förbinder sig Köparen att på uppkommande
skuldsaldo utge ränta enligt tillämpliga grunder. Om täckning
saknas har bankgirot rätt att hejda uppdraget.

5.

Det åligger Preem att vid anfordran återbetala vad som på
grund av misstag eller eljest felaktigt kan ha blivit uttaget
från Köparens konto.

6.

Om köparen ej medger uttaget skall denna omedelbart och
senast två bankdagar före betalningsdagen underrätta Preem
eller kontoförande bank.

7.

Detta medgivande gäller tillsvidare och upphör fem dagar
efter det att det återkallas hos i första hand Preem eller
kontoförande bank.

Betalarens/firmatecknarens underskrift

Frankeras ej
Preem AB
betalar
portot

PREEM AB
Kundservice Kort
112 80 STOCKHOLM

Svarspost
Kundnummer 110568600
110 30 STOCKHOLM

