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M
ere end 100.000 virksom

heder
betaler deres leverandører m

ed
LeverandørService.
Fordi det er nem

t og gratis.
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M
ed LeverandørService træ

kker din leveran-
dør sit tilgodehavende direkte fra kontoen i 
din virksom

heds pengeinstitut efter aftale 
m

ed dig. D
er er ingen om

kostninger for din 
virksom

hed, og du har sikkerhed for, at
regning erne bliver betalt til tiden.

D
u bevarer overblik og får 

m
indre papirarbejde

M
ed LeverandørService slipper du for at betale

indbetalingskort, skrive og sende checks eller
overføre hver enkelt betaling i netbank. D

u får
derm

ed m
ere tid, som

 du kan bruge på din 
kerneforretning.

Senest tre dage før betalingen
vil du m

odtage inform
ation fra din leverandør

om
 træ

kket. D
u får sam

m
e inform

ation som
i dag og besked om

, hvornår pengene bliver

trukket. D
u kan altid afvise en betaling. O

p til
to dage efter betalingen er gennem

ført, er det
m

uligt at afvise den. H
vis betalingen allerede

er gennem
ført, vil pengene blive tilbageført til

din konto.

Betalingen sker til tiden – hverken for
tidligt eller for sent
På grund af travlhed eller ferie kan det hæ

nde,
at regninger ikke bliver betalt til tiden. M

ed
LeverandørService vil regningerne altid blive
betalt til tiden. D

u undgår derved eventuelle
stop i leverancer og slipper for eventuelle ryk-
kergebyrer og m

orarenter.

R
egningerne betales altid på sidste rettidige

betalingsdag, hvilket giver dig renter i læ
ngst

m
ulig tid. Få glæ

de af fordelene ved Leveran-
dørService. U

dfyld kuponen og send den i dag.

Tilmelding til LeverandørService
 OPRETTELSE AF TRÆKTILLADELSE        UDFYLD OG SEND

JEG OPRETTER HERMED DEN ANFØRTE TRÆKTILLADELSE OG GIVER TILLADELSE TIL, AT NEDENSTÅENDE LEVERANDØR
AUTOMATISK TRÆKKER SINE TILGODEHAVENDER PÅ MIN KONTO MED LEVERANDØRSERVICE.

Leverandør

Dato og underskrift

KUPONEN SENDES TIL NETS, LAUTRUPBJERG 10, P.O. 500, DK - 2750 BALLERUP

Udfyld felterne med kundenummer, reg.nr. og kontonummer på den konto, som beløbene skal trækkes fra samt CVR-nr.

Betalingerne fi nder sted på de tidspunkter, som min leverandør i forvejen har meddelt mig. Betalingsordningen er underkastet ”Generelle regler for kreditorer

i LeverandørService”, som kan hentes på www.nets.eu/dk.

1  4 KREDITORNR.  9 KUNDENR. 24 REG.NR.  28 KONTONR. 38 CVR-NR.
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Betal dine fakturaer på en nem
m

ere m
åde
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