
NUMER UMOWY  (wypełnia Agent rozliczeniowy)

MIEJSCOWOŚĆ  DATA  - -

DANE FIRMY:

NAZWA FIRMY  

  NIP 

ZLECAM INSTALACJĘ NOWEGO TERMINALA.
DANE PUNKTU:
ADRES LOKALIZACJI  
TERMINALA: ULICA  NR ULICY / LOKAL  / 

 KOD  MIASTO 

NAZWA PUNKTU NA 
WYDRUKU Z TERMINALA  ü
 maksymalnie 25 znaków

OSOBA KONTAKTOWA 

E-MAIL  TELEFON +48 

ADRES DO WYSYŁKI  
TERMINALA: ULICA  NR ULICY / LOKAL  / 
(Wypełnić jeżeli jest inny 
niż adres lokalizacji terminala) KOD  MIASTO 

KARTA LOKALIZACJI

WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

I. KONFIGURACJA TERMINALA

 konfiguracja usług identyczna jak dla terminala nr MID: 

 terminal sezonowy, koniec sezonu:  - -

 proszę o zgłoszenie terminala do programu Polska Bezgotówkowa – jeśli spełniam warunki

 proszę o wysyłkę terminala o konfiguracji jak poniżej:

TYP TERMINALA SPOSÓB POŁĄCZENIA  GPRS   ETH   WI-FI

IV. PRZELEWY ZA TRANSAKCJE

 przelew na dotychczasowe konto bankowe o numerze       

  przelew na nowe konto bankowe, którego akceptant jest właścicielem         
(wskazanie nowego rachunku bankowego spowoduje dodatkową weryfikację przez agenta rozliczeniowego)

 oddzielne przelewy na ww. konto bankowe

 oddzielna faktura za wszystkie opłaty związane z dodatkowym terminalem

V. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ /OSÓB SKŁADAJĄCYCH DYSPOZYCJĘ

1.   
Imię i nazwisko

 
data i podpis oraz pieczęć firmy

2.   
Imię i nazwisko

 
data i podpis oraz pieczęć firmy

II. USŁUGI
BLIK DCC CASH BACK DOŁADOWANIA INNE 

PAKIET SERWISOWY EKO PAKIET SERWISOWY SREBRNY PAKIET SERWISOWY ZŁOTY PAKIET SERWISOWY PLATYNOWY INNE 

UWAGA! Jeżeli występuje więcej niż jedna lokalizacja, należy wypełnić odpowiednią liczbę egzemplarzy Kart Lokalizacji.

III. MCC/RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

 /  
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