FORMULARZ ZAMÓWIENIA TOWARU LUB USŁUGI
MAIL ORDER FORM
Sposób zapłaty / Method of payment: KARTA PŁATNICZA / PAYMENT CARD
Prosimy o czytelne wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na numer / Plase fill in form using block letters and send it to our
fax number _____________________________________________
DANE POSIADACZA KARTY / CARDHOLDER DATA
Posiadacz karty płatniczej / Cardholder
Imię / Name
Nazwisko / Surname

Adres posiadacza karty / Adress of Cardholder
Ulica / Street

Numer / Number

Miasto / City

Kod pocztowy / Postal
Code

Telefon posiadacza karty płatniczej / Cardholders’s telephone no: ………… ……………………………………
ZAMAWIANE TOWARY USŁUGI WRAZ Z CENAMI/ ORDERED GOODS OR SERVICES WITH PRICES:
Towar/Goods

Cena / Price

1
2
3
Upoważniam / Hereby I authorize _________________________________ do obciążenia mojej karty płatniczej / to charge my card

Numer karty/
Card Number
Ważna do/ Expiration
Date
Kwota (PLN)
Amount (PLN)

M

M

/

Y

Y

Kod CVV2 lub CVC2 umieszczony na rewersie karty/
CVV2 or CVC2 on the card reverse.

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie transakcji z wykorzystaniem usługi Dynamicznej Wymiany Waluty (DCC) / I accept the DCC (Dynamic Currency
Conversion) transaction.

Tak/Yes

Waluta transakcji

Nie/No

Potwierdzam, że została mi zaproponowana możliwość wyboru waluty transakcji dla płatności. Potwierdzam, że mój wybór jest ostateczny i nie będę się
reklamował transakcji w walucie karty. Przyjmuję do wiadomości, że źródłem pochodzenia kursu wymiany walut jest eService SA z marżą____%. Akceptuję
kurs przewalutowania obowiązujący w dniu fizycznego przeprowadzenia transakcji przez Akceptanta i ostateczną kwotę w walucie. Zostałem
poinformowany, że dla transakcji w walucie karty nie jest stosowana prowizja.
I confirm that I have been offered a choice of currency for payment and that this choice is final. I will have no recourse against payment schemes
concerning the currency conversion or its disclosure. The exchange rate source is provided by eService with Mark-up_____ %. I accept the conversion rate
obliged on the transaction date and final amount. I have been informed that no commission will apply to the transaction in the card currency.

Amount

Currency

If the offer of DCC is accepted, the exchange rate used will be determined by the merchant on the day that the order is processed without further
consultation with the cardholder.
Data i podpis posiadacza karty /Date and signature of Cardholder ……………………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis pracownika przyjmującego zamówienie/ Date and signature of the Merchant employee ………………………………………………………………
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