Forstå din regning
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Kundeoplysninger

Her finder du dit kunde- og ordrenummer, som du gerne må have
klar, hvis du kontakter os angående din regning.

Kundeservice

Her finder du vores kontaktoplysninger, hvis du skulle have behov
for hjælp til dit abonnement.
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Kundeservice
Pilestræde 34
1147 København K
CVR nr.: xx xx xx xx
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Telefon: 3375 3636
Telefax: 3375 2075

Kundenummer:
Ordrenummer:
København, den
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Navn Navnesen
Navnevej 25
2375 Navn

Dette afhænger af, hvilken
type abonnement du har.
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Betalingsadresse

Her finder du adressen på betaleren af abonnementet.
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DINE FORDELE

Leveringsadresse
Navn Navnesen
Navnevej 25
2375 Navn

Log ind:
1. Gå ind på berlingske.dk, bt.dk
eller weekendavisen.dk
2. Klik på ’menuen’ øverst til højre,
for at logge ind

Leveringsadresse

3. Udfyld din e-mail og adgangskode

Her finder du adressen, hvor den
trykte avis leveres til.

a. Har du glemt koden klik på
’Glemt adgangskode’
b. Har du ikke en brugerprofil,
klik på ’Opret profil’

Abonnementsoversigt

Hvis du bliver bedt om at tilknytte
ordrenummer, findes det øverst til
højre på denne regning.

Her kan du se hvilke læseformer
og digitale adgange, der følger
med dit abonnement.

Log ind
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Her kan du finde en guide til,
hvordan du logger ind. Du skal
logge ind for at få adgang til alt
indhold på hjemmesiden.

På berlingske.dk, bt.dk og weekendavisen.dk
kan du på ‘Mine sider’:
• Kontakte os hvis du har spørgsmål

Mine sider

• Flytte avisen med på ferie / feriepause
• Reklamere over manglende levering

Er din selvbetjeningsside, hvor
du kan ferieflytte din avis, reklamere over udebleven avis, eller
registrere dit ordrenummer og få
online adgang.

INDBETALINGSKORT

Overførsel fra kontonummer
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Betalings-ID og Indbetaler
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Fakta om dit abonnement

Betalingsservice

Her kan du finde de oplysninger,
du skal bruge for at tilmelde din
regning Betalingsservice.

Levering fra:
Periode:
Ordre nr.:

Berlingske Tidende: 000,00
Porto:
25,00
Rykkergebyr:
125,00
Rabat:
500,00

Fakta om abonnementet

I bunden af din regning, kan
du se prisen på dit abonnement, samt eventuelle gebyrer
og rabatter. Leveringsdatoen
fortæller, hvilken startdato din
abonnementsperiode har – der
er ikke anført en fast slutdato,
da abonnementet er fortløbende (hvis ikke andet er angivet i
teksten) – og eventuelle reklamationer vil forlænge leveringsperioden. Hvis du har fået godtgjort
udeblevne aviser i indeværende
abonnementsperiode, forlænges
abonnementet med et tilsvarende
antal dage. Periode angiver din
betalingsfrekvens.

Nettopris:
Moms:

276,00
60,00

Pris i alt:

336,00

Kroner
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Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

4. Maj 2009
kvartal*
123456789

Betalingsdato: 25.04.09
Øre

KVITTERING
Check og lignende accepteres under forbehold af, at
BG Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant
på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt.
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Checkcifre

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt
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Betalingsdato

Dag

Måned

eller

År

Betales nu

Sæt X
4031S 2006.06 BG 0000-0000

Betalingsdato
Her finder du sidste dato for rettidig betaling.
Berlingske Media A/S | Pilestræde 34 | DK-1147 København K

Gebyr for indbetaling betales kontant
Kroner
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Øre

Tilmelding til BetalingsService
PDS-nr.: 01237934
Kundenr.: xxxxx

Deb.gr.nr.

