
 
 
 
 
 
 

Et tilbud utviklet i samarbeid mellom 
 
 
 

             
             Felleskjøpet Agri SA 

 

og  

 
 
 

Vi informerer om betaling over AutoGiro. 
 
 
 
 
 
 

✂--------------------------- 
 

 
 
 
 
 

Sendes: 
Felleskjøpet Agri SA
Kredittavdeling 
Postboks 469 Sentrum
0105 OSLO 
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AUTOMATISK BETALING AV FAKTURAER 
FRA FELLESKJØPET 

 

 
En giro mindre å passe på: 
Å betale med AutoGiro betyr at du gir 
FELLESKJØPET fullmakt til å trekke frem- 
tidige fakturabeløp direkte på din bankkonto. 

 
Full oversikt og kontroll 
Hver AutoGiro-belastning blir spesifisert på 
kontoutskriften fra banken. 

 

Gebyr 
Gebyr fastsettes av betalerens bankforbindelse. 

 
Ønsker du nærmere informasjon? 

Kontakt Felleskjøpet Agri SA
Kredittavdeling 
 Postboks 469 Sentrum 
0105 Oslo
Telefon nr. 03520 
E-mail: kreditt@felleskjopet.no 

 
Utdrag fra avtalen om bruk av autogiro 
1. Ramme for fullmakten 
Betalingsmottaker (Felleskjøpet) kan belaste betalers 
bankkonto for fakturabeløpet. Felleskjøpet sørger for at 
betaler får melding om hvert beløp som belastes 
bankkontoen og når belastningen finner sted. 
2. Tilbakeføring 
Dersom det ikke er dekning for en belastning på betalers 
konto eller betalers bank av andre grunner ikke vil godta en 
belastning, kan banken - uten nærmere begrunnelse - kreve 
at transaksjonen tilbakeføres innen 5 bankdager etter at 
belastningen har funnet sted. 
3. Endring/oppsigelse av fullmakt 
Betaler eller betalers bank kan med øyeblikkelig virkning si 
opp fullmaktsforholdet. Betaler må henvende seg til sin 
bankforbindelse når fullmakten ønskes endret eller sagt opp. 

Dette må du gjøre for å ta i bruk AutoGiro 
Skriv navnet og bankkontonummeret ditt på fullmakts- 
blanketten og underskriv. Fullmakten sender du til 
adressen som er fortrykt på blanketten / konvolutten. 
 
Oppgi den beløpsgrensen for høyeste beløp  du ønsker 
skal overføres automatisk. Beløpsgrensen gjelder sum- 
men av fakturaer som skal belastes pr. dag. 
Eventuelle fakturaer over denne beløpsgrensen vil du 
motta egen bankgiro på, og må betales manuelt av deg. 
For å unngå avviste fakturaer, henstiller vi til å sette en 
romslig beløpsgrense. 
På fullmakten kan du informere oss om hvordan du vil 
benytte AutoGiro på ditt kjøp i Felleskjøpet. 
Alternativene vil være: 

AutoGiro med 1 % kontant rabatt 
AutoGiro kun på kraftfor 
AutoGiro på alt kjøp pr 15. dg 

     Autogiro med 1 % kontantrabatt, trekkes fra 
     konto første dag etter levering. 
Fakturaer under kr 1000,- blir ikke 
innrømmet 1 % kontantrabatt. 
Ta gjerne kontakt med vår Kredittavdeling eller 
kundetjenesten om disse alternativene. 
Det tar ca. 2 uker fra vi mottar din fullmaktsblankett til 
AutoGiro kan benyttes. 
Fullmakten kan tilbakekalles når som helst. AutoGiro 
er et betalingssystem som forenkler betalingsrutinen 
for deg, Felleskjøpet og banken din. Kostnaden blir 
redusert – noe alle tjener på. 
 
Med hilsen 
Felleskjøpet Agri SA 

 
 
 

Kundenummer        
                         

  Avtale-Id.: 000 101434                                       

 FULLMAKT FOR AUTOGIRO 

 

Navn:                                                                                                                                                                                                            

Adresse:                                                                                                                                                                                                        

Postnummer/sted:                                                                                                                                                                                           
Skriv med blokkskrift 

 
Jeg/vi vil gjerne betale mine /våre fakturaer til Felleskjøpet Agri SA med AutoGiro 
Belast min /vår bankkonto:                                                                     Beløpsgrense kr.: 

K2=01 
 

Sted/dato Betalerens underskrift 
 
Internt for kunde og Felleskjøpet Agri SA 
Autogiro 1 % kontantrabatt pr 1 dg. ❒ 
Autogiro kun på kraftfor                  ❒ 
Autogiro på alt kjøp pr 15 dg.          ❒ 
Kryss av på det som passer 
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