Abonnemangsavtal Megaphone

Fast IP-Telefoni

Mobil IP-Telefoni

Utrustning skickas till kund

Konto:

KUNDINFO

Personnr/Org:
Namn:
Adress:
Postnr:

Ort:

Telefon:

Mobil:

E-post:

SÄRSKILDAKONTOVILLKOR- MEGAPHONE BAS; Betalning av sammanlagt debiterade belopp skall varje månad vara oss tillhanda på anvisat
konto senast den sista vardagen i månaden. Förutsatt att sådan betalning skett tillkommer f.n. ingen ränta eller avgifter. Vid sen eller ofullständig
betalning tillkommer förseningsavgift med f.n. 45 kr och dröjsmålsränta med f.n. 1,5%. Megaphone allmänna villkor och gällande prislista finns på
www.megaphone.se. Abonnemanget har ingen bindningstid. Uppsägningstiden är 3 månader. Lägsta månadsbelopp att ringa för är 69kr per månad
när utrustningen ingår i abonnemanget. Jag/vi försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Jag/vi har tagit del av och godkänner
gällande kontobestämmelser samt "Allmänna kontovillkor - Baskonto" sept 2008 eller senare. Jag förklarar mig införstådd med att samtliga Resurs
Banks rättigheter enligt detta kontoavtal härmed överlåts på Danske Bank. Danske Bank har dock uppdragit åt Resurs Bank att även fortsättningsvis
sköta administrationen av kontokrediten, varför betalning fullgörs på sätt Resurs Bank anvisar, om inte Danske Bank meddelar annat. Av denna
överlåtelse och betalningsinstruktion har jag tagit del. Jag medger vidare att Danske Bank får ta del av samtliga kontoavtalsvillkor som registrerats i
Resurs Banks finanssystem. Betalning skall ske till Bankgiro nr 5196-5770.

gazoo HB

Kund:

Säljare:

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ort och datum

Ort och datum

Valdemarsgatan 49
331 40 Värnamo

Tel: 0370 – 669 199
Fax: 0370 – 729 116

info@gazoo.se
www.gazoo.se
org: 969718-5438

Hjälp

För att beställa ip-telefoni privat från oss, vänligen fyll i bifogat formulär. Skicka sen detta till oss via fax,
mejl eller post. En eventuell nummerflytt anmäls när du fått telefoniboxen från oss.
Hör gärna av dig till vår kundtjänst om du har några frågor angående din beställning.

Fax: 0370 – 729 116
Mejl: order@gazoo.se (skriv under, scanna och skicka sen som bifogad .pdf-fil)
Post:
gazoo HB
ATT: AVTAL
Valdemarsgatan 49
331 40 Värnamo

gazoo HB

Valdemarsgatan 49
331 40 Värnamo

Tel: 0370 – 669 199
Fax: 0370 – 729 116

info@gazoo.se
www.gazoo.se
org: 969718-5438

