abioTel communica on s.r.o.
Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8
IČ: 29152500, DIČ: CZ29152500
tel: 246 030 707, 774 761 400, 595 611 111,
e-mail: info@abiotel.cz, www.abiotel.cz
bankovní spojení: 445528 / 5500

Inkasní formulář
ID smlouvy

FORMA PLATEB ZA MĚSÍČNÍ VYÚČTOVÁNÍ

Účastník
Kontaktní telefonní číslo na klienta

Název firmy

Titul

Příjmení

Ulice

Jméno

PSČ

číslo účtu

kod banky

Zvolená výhoda

Město

Postup pro úspěšné zřízení inkasa:
Zajděte do své banky a tam si nastavte: Svolení k inkasu pro účet 445528, kód banky 5500.
Nezadávejte prosím datum stahování inkasa, žádný variabilní ani speciﬁcký symbol!
Pokud zadáváte frekvenci plateb, tak ne vyšší jak 20 dni.
Pokud si zadáváte výši limitu pro inkaso, tak v dostatečné výši, aby případná vyšší provolaná částka mohla proběhnout inkasem.
Myslete na to, že mohou nastat mimořádné okolnos , kdy můžete provolat vyšší částku.
Když váš inkasní požadavek neproběhne, bude vaše inkasní výhoda doúčtována v plné ceně včetně penále ve prospěch ABIOTELU
Vyplněný formulář nám pošlete zpět jedním z níže uvedených způsobu.
poštou na adresu: ABIOTEL, Vítkovická 2/a, 702 00 Ostrava 1
Faxem: na číslo 558110010
e-mailem: naskenovaný formulář na fakturace@abiotel.cz
Datum

Čestně prohlašuji, že jsem si zřídil/a ve své bance svolení k inkasu pro účet 445528 / 5500
Podpis a souhlas klienta (u firem razítko)

kopie pro klienta

Účastník
Kontaktní telefonní číslo na klienta

Název firmy

Titul

Příjmení

Ulice

Jméno

PSČ

číslo účtu

Město

kod banky

Zvolená výhoda

Postup pro úspěšné zřízení inkasa:
Zajděte do své banky a tam si nastavte: Svolení k inkasu pro účet 445528, kód banky 5500.
Nezadávejte prosím datum stahování inkasa, žádný variabilní ani speciﬁcký symbol!
Pokud zadáváte frekvenci plateb, tak ne vyšší jak 20 dni.
Pokud si zadáváte výši limitu pro inkaso, tak v dostatečné výši, aby případná vyšší provolaná částka mohla proběhnout inkasem.
Myslete na to, že mohou nastat mimořádné okolnos , kdy můžete provolat vyšší částku.
Když váš inkasní požadavek neproběhne, bude vaše inkasní výhoda doúčtována v plné ceně včetně penále ve prospěch ABIOTELU

