מספר הלקוח__________________ :
מנהל/נציג מכירות_______________ :

הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי
אני הח"מ,
שם פרטי _________:שם משפחה ____________:מספר ת"ז/ע"מ______________________ :
שם תאגיד ______________________________ :מספר תאגיד______________________ :
מען____________________________________________________________________:
רחוב

מס' בית

ישוב

מס' קומה/דירה

מיקוד

טלפון ______________________ :כתובת דואר אלקטרוני____________________________:
בעל כרטיס אשראי שפרטיו כדלקמן( :להלן" -כרטיס האשראי"):
סוג הכרטיס _____________:המספר המוטבע על הכרטיס_______________________________:
שלוש הספרות האחרונות בגב הכרטיס______:

תוקף הכרטיס______________________:

נותן בזאת לאקספון  810בע"מ (להלן" -אקספון  )"810הרשאה מתמדת לחייב את חשבוני ,מעת לעת,
באמצעות כרטיס האשראי ,בכל סכום שאני חב ו/או אחוב ל אקספון  ,810בגין השירותים ו/או המוצרים
שסופקו ו/או יסופקו לי על ידי אקספון  810כפי שאלה רשומים במערכות אקספון  ,810ובהתאם למחירים ולתעריפים הנקובים
ו/או שהיו נקובים ו/או שיהיו נקובים מעת לעת במחירונים של אקספון  .810חיוב כאמור יבוצע ע"י אקספון  810במתן הוראות,
מעת לעת,
לחברת האשראי .הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר ,כחלופה לכרטיס
האשראי .כל חיוב שיעשה בהתאם להרשאה זו יחשב כנעשה בידיעתי ובהסכמתי המלאה.
ההרשאה הנ"ל ניתנת לביטול על ידי הח"מ בהודעה בכתב שתישלח לאקספון  810בדואר רשום
(להלן" -הודעת הביטול") ,וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
א .ביטול ההרשאה יכנס לתוקף רק בחלוף שבעה ( )7ימי עבודה מיום קבלת הודעת הביטול אצל
אקספון .810
ב .ביטול ההרשאה לא יחול על חיובים שקדמו למועד כניסתו של הביטול.
ג .בכפוף לקבוע בהסכם ההתקשרות שבין  810אקספון לבין הח"מ ,תהווה הודעת הביטול גם
בקשה בכתב מאת הח"מ לבטל את ההתקשרות שבינו לבין אקספון .810
בכל מקרה של ביטול/הפסקת הרשאה זו מכל סיבה שהיא ,תהיה רשאית אקספון  810לגבות את התשלומים המגיעים
לה בכל דרך שתמצא לנכון.
ידוע לי ואני מסכים לכך כי במידה ולא יכובד כרטיס האשראי או מכל סיבה ,לרבות בשל חריגה מעבר לתקרת
האשראי המותרת לחיוב ,ישלחו אלי החיובים לתשלום על פי דין.
ולראיה באתי על החתום:
תאריך___________ חתימה __________________:חותמת_________________________:
שם מורשה חתימה בתאגיד _________________:מספר זהות_________________________ :
שם מורשה חתימה בתאגיד _________________:מספר זהות_________________________ :
(בצירוף אישור עו"ד כי חתימת מורשה החתימה בצירוף חותמת התאגיד מחייבות את התאגיד)

