Ole Egebjerg Mikkelsen
Lindestræde 4
7100 Vejle

Faktura

5142908

Bruger ID.

OEM15-DK

Dato

01-09-2014

Side

1 af 1

CVR nummer
Rekvisition

Betegnelse

Fra dato

Til dato

Antal

Periodegebyr
DRABANT22.DK
Subtotal :

01-10-2014 - 30-09-2019

Enhedspris

1

Beløb

144,00

144,00

Kære kunde
Nu er det tid til at forny registreringen af ovenstående .dk domænenavn(e).
For at vi kan yde dig den bedst mulige service og sørge for, at din faktura bliver sendt det rigtige sted hen, skal du sørge
for, at vi hele tiden har de rigtige adresser at kontakte dig på.
Som involveret på et .dk domænenavn er det dit ansvar, at vi har de aktuelle oplysninger om dig og dit domænenavn.
Derfor beder vi dig om jævnligt at kontrollere, at såvel din e-mail-adresse som dine øvrige data er ført ajour.
Det kan du gøre på www.dk-hostmaster.dk. Klik ind på 'Selvbetjening' og log på med bruger-id og adgangskode.
Bruger-id'et er anført her på siden. Adgangskoden kan du rekvirere via forsiden på vores hjemmeside: I boksen
'selvbetjening'
finder du linket 'Glemt kode'.
Bestiller du adgangskoden pr. e-mail, modtager du en ny adgangskode fra os et øjeblik efter.
Med dit bruger-id og din adgangskode er du klar til at logge på 'Selvbetjening'. Her kan du rette de data, der ikke længere
er ajour eller foretage andre ændringer i registreringen af dit .dk domænenavn.
Med venlig hilsen
DK Hostmaster

Sidste rettidige indbetaling den 08-10-2014
Ordresaldo

Moms %

Moms

Valuta

144,00

25,00

36,00

DKK

Total

180,00

Afrives inden betaling
Reg.nr.

KA 71

Kontonr.

Betalings-ID og Indbetaler

5142908

KVITTERING

Kan indbetales i pengeinstitut og på posthuse

Checks og lignende accepteres under forbehold af at
pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant
betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende
pengeinstituttets kvitteringsaftryk der er bevis for hvilket
beløb der er indbetalt.

Kreditornummer og beløbsmodtager

Kreditornummer og beløbsmodtager

86296632

86296632

INDBETALINGSKORT

Ole Egebjerg Mikkelsen
Lindestræde 4
7100 Vejle
Underskrift ved overførsel fra konto

Girokortet må ikke
anvendes på posthuset

Tilmelding til BetalingsService
PBS-nr.: 03196828
Deb. gr. nr.: 00001
Kundenr.: 4598694
Kroner

Øre

180

00

Betalingsdato

>71< 459869451429082+86296632<

Kroner

08-10-2014
Dag

Til maskinel aflæsning—Undgå venligst at skrive i denne rubrik

Kvittering

Måned

År
FIK 752 (01-02)

Øre

180

00

Tilmelding til BetalingsService
PBS-nr:

03196828

Kundenr.:

4598694

Deb. gr. nr.: 00001

