
Ansökan om betalkort 

Namn:

Adress:

Postnr:

Postort:

Lokalmacken i Lövestad
Storgatan 24

275 75 Lövestad, 

Telefon: 0417 210 00

www.lokalmacken.se

Telefon:

Personnummer:

Lövestadkortet är ett betalkort, som f.n. användes i bensinautomaten på f.d. Lokalföreningen i 
Lövestad. 
Möjligheter kommer att finnas för andra företag att ansluta sig till Lövestadkortet. 
  
Villkor för betaltjänsten: 
  
Fakturering sker en gång per månad. 
  
Fakturan har en betalningsfrist på tio dagar netto från fakturans ankomstdatum. 
  
Vid eventuella betalningsförsening debiteras dröjsmålsränta. 
  
Kortet kan spärras utan förvarning. 
  
Om kortet skulle gå förlorat eller kortinnehavaren av annan anledning vill spärra kortet, skall 
detta göras snarast på telefon 0417 210 00. Kortinnehavaren är betalningsansvarig för alla inköp 
som kortet använts till, fram till dess kortet är spärrat. 
  
Upphittat Lövestadkort inlämnas vänligen till Söderlenbostäder, Storgatan 24,  275 75 Lövestad. 
  
Kortet kan börja användas direkt. 
 

Jag har tagit del av och godkänner villkoren enligt ovan: 
 
 
 
_____________________________                      ________________________________ 
Ort och datum            Underskrift  
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