Anmälan autogiro
Enklaste sättet för att teckna autogiro är att göra det via din internetbank.
Du kan även fylla i dina uppgifter, skriva under och posta anmälan till oss.
Läs mer på tele2.se/autogiro eller hos din bank.
1 (2)

Tele2 Faktura

Fakturadatum:
2014-10-071 (3)

Faktura
123 456 789 321 65
073-123 23 23, m.fl.

Kundnummer:

10342894581

BRI_10640140_CM_C5_01 : 41908

Fakturadatum:

KUNDNUMMER – Inte ditt telefonnummer, du hittar det högst upp till vänster på din faktura.

2014-06-05

OCR/Fakturanummer: 1010542053531
Förfallodag:
2014-06-30
Att betala:
1 017,00

OCR/Fakturanr:
Förfallodag:
Belopp att betala:

Är din faktura högre än förväntat?
På baksidan finns allting specificerat i detalj.

Tips!

Bankgiro:
Plusgiro:

0000-0000
Välkommen som
kund
936600-6
till Tele2!
Läs mer om dina tjänster på
Momspliktigt belopp (momssats 25%):
200 kr
tele2.se
Ej momspliktigt belopp:
60 kr

Du kan göra mycket själv på Mitt Tele2:
tele2.se/support/kontakt/mitt-tele2

Kontakta Tele2
Kundservice:
0200-23 23 23
Tele2 stödjer socialt entreprenörskap
Andra sätt:
tele2.com/kontakt

www.tele2.se/reachforchange

50 kr
200 kr
200 kr
0,36 kr

Belopp att betala:

Sammanställning för 070-3478639

4106401400357550100004

Hej!

xxx xxx xxx xxx x
2014-12-31
149 kr

Moms:
Tjänster från annan leverantör*:
Er tillgodo från tidigare betalning:
Öresavrundning:

NAMN/FÖRETAGSNAMN – På den som står på abonnemanget.

Folke Folkesson
Företagsnamn AB
Per
David
Eriksson
Box
12345
Norrbackavägen 4 1107
Gatan 22
703 63 Örebro
123 45 POSTORTEN

149 kr

Tillämplig mervärdesskatt för hårdvara har redovisats av Tele2 i samband med första
fakturan enligt
för avtalsperioden.
Totalsumma
specifikationNotera dock att kundens
momsredovisning
måste följa aktuella faktureringsunderlag.
Öresavrundning
*Moms på tjänster från annan leverantör ingår ej i denna fakturas
momsredovisning.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta i
Att betala
enlighet med räntelagen.

Vänd för fakturaspecifikation

1 017,00
0,00

1 017,00

Moms ingår med beloppet 203,40 beräknat på 813,60 (momssats 25%).
Faktureringsperioden för ev trafikavgifter är 2014-05-01 till och med 2014-05-31. Månadsavgifter faktureras vanligtvis i förskott.

Tele2 Sverige AB
106 66
Stockholm

Godkänd för F-skatt orgnr:
556267-5164

Kundservice privat: 0772-25 25 25
Hemsida: www.tele2.se

Bankgiro: 5707-9055 PlusGiro: 93 66 00-6
Vid försenad betalning debiteras

Momsregnr: SE556267516401
dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen
Tele2 Sverige AB, 106 66 STOCKHOLM.
Styrelsens
säte: Stockholm556267-5164. Momsregnummer: SE556267-5164. Styrelsens säte: Stockholm.
Godkänd för F-skatt.
Organisationsnummer:

INBETALNING/GIRERING C

Till PlusGirokonto nr

Om du inte använder denna avi - utan t ex använder bankens internettjänst
eller leverantörsbetalningar - måste nedanstående referensnummer anges:

1010542053531

Kod 1
Kassastämpel

Betalningsmottagare (endast namn)

Tele2 Sverige AB

Betalning oss tillhanda senast:

PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER (den som står på abonnemanget)

Avgift

93 66 00-6

2014-06-30

C

Avsändare (namn och postadress)

Per David Eriksson
Norrbackavägen 4 1107
703 63 Örebro

–

Eget kontonr vid girering

Meddelanden till betalningsmottagaren
kan inte lämnas på denna blankett

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS Belopp (får inte ändras)
Svenska kronor öre
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

#

SwedenSpoc:2.39

Dina kunduppgifter

Kundnummer:
Telefonnummer:

1010542053531 #

1017 00

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

3 >

9366006#14#

Autogirot ska gälla för alla mina abonnemang och tjänster hos Tele2.

Fakturabetalarens bank- och kontouppgifter
PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER – Den som betalar.

–
Konto som pengarna ska dras från
BANK

CLEARINGNUMMER

KONTONUMMER

–
Clearingnumret är i de flesta fall de fyra första siffrorna i ditt kontonummer. Se nedan vad som gäller för
respektive bank.
Handelsbanken: Börjar alltid med siffran 6. Om du inte hittar clearingnumret skriv 6000.
Nordea: Personkonto med personnummer som kontonummer: 3300. Plusgirokonto: 9960.
SEB: De fyra första siffrorna i kontonumret.
Swedbank: Har ibland fem siffror t.ex 8327 – 9. Utelämna då den femte siffran, i det här exemplet.

Godkännande och underskrift av den som ska betala fakturan
Ja, jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av Tele2 Sverige AB, organisations
nummer SE556267-5164, för betalning via autogiro. Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro,
se baksidan.
ORT

DATUM

UNDERSKRIFT (obligatoriskt)

NAMNFÖRTYDLIGANDE (obligatoriskt)

TELEFONNUMMER – Där vi kan nå dig ifall vi har några frågor.

TRES0423 032 03

Skickas till: Frisvar, Tele2 Sverige AB, Svarspost, Kundnummer 20170936, 110 00 Stockholm.
Frankeras ej, Tele2 betalar portot.

Villkor
MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO
Jag, nedan benämd betalare, medger att uttag får göras,
från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betal
ningsmottagare för betalning via Autogiro.
ALLMÄNT
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs
från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren.
För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betala
ren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om
att denne får initiera betalningar från betalarens konto.
Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank
eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas
för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna
betalaren som användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva
behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om
begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt
de regler som gäller hos betalarens betaltjänst-leverantör.
Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till
konto hos annan betaltjänstleverantör.
DEFINITION AV BANKDAG
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan
allmän helgdag.
INFORMATION OM BETALNING
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas
belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje
enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida
förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte
fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller
beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren
meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallo
dag och betalningssätt i samband med köpet och/eller
beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar
som omfattas av betalningsmottagarens meddelande
enligt denna punkt genomförs.
TÄCKNING MÅSTE FINNAS PÅ KONTOT
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast
kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på
kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar
inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på
förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare
uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren
kan på begäran få information från betalningsmottagaren
om antalet uttagsförsök.
STOPPA BETALNING (ÅTERKALLELSE AV
BETALNINGSORDER)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta
antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före
förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av
betaltjänstleverantören.

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det
att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle.
Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som
initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste
betalaren återkalla medgivandet.
MEDGIVANDETS GILTIGHETSTID , ÅTERKALLELSE
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när
som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betal
ningsmottagaren eller sin betaltjänst-leverantör. Meddelan
det om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu
inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren
tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alterna
tivt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast
bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges
av betaltjänstleverantören.
RÄTTEN FÖR BETALNINGSMOTTAGAREN OCH
BETALARENS BETALTJÄNSTLEVERANTÖR ATT
AVSLUTA ANSLUTNINGEN TILL AUTOGIRO
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens
anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalnings
mottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens
anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen
inte har haft tillräcklig kontobehållningpå förfallodagen eller
om det konto som medgivandet avser avslutas eller om
betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan
anledning inte bör delta i Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta
betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor
som gäller mellan betalarens betaltjänstleve-rantör och
betalaren.
MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras
genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare
angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare
för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via
Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av per
sonuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas
av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren,
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgiro
centralen BGC AB för administration av tjänsten. Person
uppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är
betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt
betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren
kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av
personuppgifterna genom att kontakta betalarens betal
tjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av
personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i
villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren.
Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket
medför att tjänsten i sin helhet avslutas.”

Posta ifylld Autogiro-anmälan till:
FRISVAR, Tele2 Sverige AB
Kundnummer 20170936
110 00 Stockholm
Med Frisvar betalar du inget porto!

