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Betal med AvtaleGiro
- spar penger og miljøet!

AvtaleGiro
AvtaleGiro gir
gir deg
deg følgende
følgende fordeler:
fordeler:
Du sparer
sparer kr.
kr. 79,50,- p.t.
p.t. ii gebyr
gebyr per
per faktura.
faktura. Sammen
Sammen sparer
sparer vi
vi miljøet.
miljøet.
Du
Du
med forklarende
forklarende tekst
Du mottar
mottar kvittering
kvittering med
tekst på
på kontoutskriften
kontoutskriften.
Oppgir
elektronisk.
Sammen sparer vi miljøet for unødig bruk av papir.
Oppgir du
du din
din e-postadresse,
e-postadresse, kan
kan vi
vi sende
sende deg
deg faktura
trekkvarsel
elektronisk.

Du etablerer AvtaleGiro enkelt i din nettbank. Alternativt kan du skrive ut dette skjemaet og sende svarslippen til oss per post:
Sector
Alarm AS, Postboks
113 Grefsen,
0409 Oslo.
AvtaleGirotrekket
vil skje med
samme
frekvens
som for
du registrering.
mottar fakturaer fra
Du
ut skjemaet
skjemaet
nedenfor.
montør
som sørger
sørger
Du etablerer
etablerer AvtaleGiro
AvtaleGiro ved
ved åå fylle
fylle ut
nedenfor. Ferdig
Ferdig utfylt
utfylt skjema
skjema gis
gis til
til montør
som
for registrering.
oss i dag. Ønsker du å endre til månedlig fakturering, krysser du av for dette på svarslippen.
For
For åå ta
ta høyde
høyde for
for eventuelle
eventuelle fremtidige
fremtidige prispris- eller
eller frekvensjusteringer,
frekvensjusteringer, anbefaler
anbefaler vi
vi at
at du
du setter
setter maksimum
maksimum beløpsgrense
beløpsgrense til
til kr.
kr. 10
10 000
000
per
trekkmåned.
Du
vil
uansett
aldri
bli
trukket
for
mer
enn
det
faktiske
beløpet
på
fakturaen.
For
å
ta
høyde
for
eventuelle
fremtidige
priseller
frekvensjusteringer,
anbefaler
vi
at
du
setter
maksimum
beløpsgrense
til
kr.
10
000
per trekkmåned. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det faktiske beløpet på fakturaen.
per trekkmåned. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det faktiske beløpet på fakturaen.

Riv
Riv her
her
JA TAKK!
TAKK! Jeg
Jeg ønsker
ønsker åå betale
betale med
med AvtaleGiro
AvtaleGiro
JA
JA TAKK! Jeg ønsker å betale månedlig
Mottaker
Mottaker

Jeg ønsker
ønsker ikke
ikke åå motta
motta varsel
varsel ii forkant
forkant av
av betalingen
betalingen
Jeg
Beløpsgrense per
per trekkmåned
trekkmåned
Beløpsgrense

Mottakers konto
konto
Mottakers
9760 05
05 32581
32581
9760

Sector Alarm
Alarm v/PayEx
v/PayEx Finance
Finance NUF
NUF
Sector

kr
kr

E-post:
E-post:

Belast
Belast mitt
mitt konto
konto nr.
nr.
KID
KID nr.
nr.

(Fylles
(Fylles ut
ut av
av Sector
Sector Alarm
Alarm AS)
AS)

Kundens navn:
navn:
Kundens
Adresse:
Adresse:
Sted
Sted // dato
dato

Postnr. // sted
sted
Postnr.
Signatur
Signatur

Sector
Sector Alarm
Alarm AS,
AS, Postboks
Postboks 113
113 Grefsen,
Grefsen, 0409
0409 OSLO
OSLO

tlf
tlf 03033
03033

www.sectoralarm.no
www.sectoralarm.no

post@sectoralarm.no
post@sectoralarm.no

Informasjon fra Sector Alarm
Test av alarmoverføring
Vi anbefaler deg å teste alarmen regelmessig, helst hvert kvartal og gjerne en til to uker før
ferieavvikling. Utløs alarmen og vent på telefon fra vår alarmstasjon.
Blir du ikke oppringt innen fem minutter, ta kontakt med oss umiddelbart på tlf. 23399480.
Rens av røykdetektor
Det anbefales å rense røykdetektoren 4 ganger i året. Dette gjøres enklest med en
støvsuger som du holder opp mot røykdetektoren.
Endring av passord
Ønsker du å endre ditt sikkerhetspassord, gjøres dette per telefon til oss eller
per rekommandert brev. Dette av sikkerhetsmessige grunner. Endring av kontaktpersoner
kan skje via e-post, telefon eller post.

tilbyr vi deg boligalarm kostnadsfritt montert på din nye adresse.
Bruk alarmen - også når du er hjemme
Skallsikring er et tilleggsprodukt som gjør det mulig å ha alarmen på også når du er hjemme.
Da kan du bevege deg fritt rundt i boligen med alarmen på. Ta kontakt med oss for mer informasjon
om skallsikring eller les mer på vår hjemmeside.
Vær vår ambassadør
Kjenner du til noen som kunne tenke seg boligalarm? Anbefal Sector Alarm! Da mottar
du 500 CashPoints fra Norwegian.
Les mer om vår ambassadørkampanje på http://www.sectoralarm.no/verving
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