
BESTÄLLNINGSFORMULÄR

FÖRETAGSUPPGIFTER

KORTTERMINAL OCH INLÖSEN

Juridiskt namn: Organisationsnummer:

Adress: Bank och kontonummer

Postnummer: Ort:

E-post: Telefon:

Övrig information;

Försäljningsställets namn (om annat än ovan):

Adress:

Postnummer: Ort:

Inlösenavgift enligt överenskommelse. För övriga kort se allmänna villkoren. Uppläggningsavgift 495kr  
Ingen fraktkostnad.

Rapporter:

 E-post 9 kr

 Brev 39 kr

Hyra: Antal terminaler

 149 kr/månad. Ingen bindningstid

Köp: Antal terminaler

 Engångskostnad 2.945 kr oavsett kortomsättning.

Avtal för kortterminal Wisepad Plus och inlösen och / eller e-handel  
mellan kunden och D2I Financial Services AB
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TILLÄGG KORTTERMINAL

E-HANDEL OCH INLÖSEN

YTTERLIGARE INFORMATION OCH / ELLER SÄRSKILDA VILLKOR

UNDERSKRIFT

 Service & Repair, per år, skalskydd 895 kr/år

 Försäkring (brand, väta, stöld) 600 kr/år

   Ja, avtal tecknas för e-handel enligt nedan villkor:

Följande funktioner önskas:

 Kortbetalning

 Faktura

 Direktbetalning bank

 Swish

Inlösen svensk/europeiska kort 2%, övriga villkor och avgifter, se www.direct2internet.com

Namnteckning firmatecknare     Ort, datum

Avtalet skickas till D2I Financial Services AB. Antingen per post till: D2I Financial Services AB, Grustagsvägen 5, 138 40 Älta
eller scannas och mailas till kundtjanst@direct2Internet.com

Namnförtydligande (texta)

Övriga villkor och information:

 Telefonsupport ingår vardagar 8:30-17:00, lunchstängt 12:00-13:00

 Kopia av giltig ID-handling skall bifogas avtalet. (Gäller ej vid teckning via BankID)

 Kopia på kontoutdrag från bank – där logotyp, kontoinnehavare och kontonummer framgår – skall bifogas avtalet

 D2I Financial Services AB äger rätt att, för kundens räkning, till oförändrade eller bättre villkor avseende kortinlösen byta ingånga avtal  
 via D2I Financial Services AB till motsvarande direktavtal med D2I Financial Services AB

 Samtliga priser anges i SEK och exkl. moms.

Sid 2/2

Ovanstående uppgifter bekräftas och Direct2internets allmänna villkor, som finns på www.direct2internet.com, 
godkänns och accepteras.
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