
Företag som övertar  Ingenico IWL 250
Inlösande bank: Kundnr (ifylles av D2I):

Organisationsnr: E-mailadress:

Telefonnummer: Kontaktperson:

Vid annan leveransadress, ange här: Tid för automatiskt dagsavslut Överlåtelsedatum:

(t. ex. kl. 20:30):

Id på terminal (-er) som skall överlåtas: Övrig information:

Kvittotext

Företagsnamn (säljställe), max 20 tecken: Adress:

Telefonnummer:

Övrigt

Önskad kod till kortterminalen, fyra siffror (används t.ex. vid returköp. Om ingen kod anges här tilldelas kortterminalen en 

kod slumpmässigt):

Redovisningsnummer: Red. Nr. American Express:

Företag som överlåter Ingencio IWL 250 EMV

Kundnummer (ifylles av Direct2Internet): Organisationsnummer:

Företagets juridiska namn: Namn på kontaktperson:

Adress: E-postadress till kontaktperson:

Postnummer och ort: Telefonnummer till kontaktperson:

Hyra

Månadskostnaden för Ingenico IWL 250 EMV är 429 kr ex. moms. Bindningstid löper ut:

Samtliga firmatecknare godkänner allmänna villkor som återfinns på www.direct2internet.com.

Överlåtande företag Övertagande företag

Ort och datum: Ort och datum:

Behörig firmatecknares namnteckning: Behörig firmatecknares namnteckning:

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Postnummer och ort:

Överlåtelseavtal för hyra av Kortterminal mellan
Kunden och Direct2Internet Nordic AB

En överlåtelseavgift på 1200 kr debiteras både överlåtande och övertagande företag.

Genom detta avtal sker överlåtelse av hyresavtal för kortterminal av typen Ingenico IWL 250. I hyran ingår ett GPRS/GSM-

abonnemang som sköter all kommunikation. Den eventuellt kvarvarande bindningstiden läggs över på övertagande företag. 

Företagets juridiska namn:

Fakturaadress:

Postnummer och ort:

Red. Nr. DINERS: Red. Nr. Annat kort:

Fullständigt ifyllt avtal skickas till:

Direct2Internet Nordic AB, Grustagsvägen 5, 138 40 Älta
Avtalet kan också faxas till: 08-702 29 79 eller scannas in och mailas till: kundtjanst@direct2internet.com
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