PVS Reiss GmbH
hasta hizmeti
Herhangi bir sorunuz varsa:
07732/94 05-0
E-Posta: kontakt@pvs-reiss.de

Sağlık meslekleri için takas odası.
Bireysel olarak. Şahsen. Sahip yönetimli.
tıp pratisyenleri için
doktorlar ve hastaneler
için vadi için
bakım için

PVS Reiss GmbH
Strandbadstr. 8
78315 Radolfzell am Bodensee
Tel. 07732 - 94 05 0
Fax 07732 - 94 05 299
kontakt@pvs-reiss.de www.pvs-reiss.de
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78315 Radolfzell am Bodensee

Strandbadstr. 8

Burada hasta olmanız çok iyi!

PVS Reiss GmbH

Lütfen uygulama postasını gönderin veya zarfa gönderin!

Size basit Taksit seçenekleri
sunuyoruz.

Size basit ödeme seçenekleri
sunuyoruz.

Burada hasta olmanız çok iyi.

Açık koşullar:

Tedavinizdeki / tedavinizdeki / e doktorunuz / sağlık

› Minimum 25.00 Avro taksitle en fazla 48 aylık taksit

mesleği mensubu size yüksek kaliteli tıbbi hizmetler su-

ﬁnansmanı.

nar. Onların muayenehaneleri ile işbirliği içinde, size

› Tamamen ek maliyetler olmadan: Faiz - ve fatura

geniş yelpazeli kıyafetlerin hizmetini sunuyoruz. Çoklu

tarihinden itibaren 6 ay taksite kadar ücretsiz.

stresiniz birkaç aya dağıtılabilir ve böylece belirleyici

Evet, kısmi ödeme teklifini kullanmak
istiyorum!
Faturayı aldıktan sonra, doldurun ve muayenehanede teslim
edin veya bir zarf içinde pvs Reiss‘e gönderin.

Personel bilgileri

olabilir, oranın ne kadar yüksek olmasına izin verileceği

Finansmana giden yol basittir:

ve oranların ne zaman öden-mesini istediğinizi seçersi-

Pvs Reiss tarafından faturayı aldıktan sonra, konuyu

niz.

görüşmek üzere ﬁyat anlaşmasının ayrıntılarıyla ilgili olarak bizimle iletişime geçin (yükseklik ve Num ahl

Sizin için avantaj:
Esnek ödeme başlangıcımız!

oranları, vb.) Veya ekteki form ile isteklerinizi bizimle

6 aydan uzun süreli oran anlaşmalarında - ilk 6 ay için-

alacaksınız, bunu imzalayın ve bize geri gönderin.

de sizden başlayan ödemelerin tek tek belirlendiği.

Talep edildiğinde, bizimle birlikte uygun doğrudan

Gerekli ise ad / soyad. Doğum adı

Doğum Yeri/Tarihi

Sokak/ev numarası

paylaşabilirsin-iz. Sonra Ratenzahlungsver’ı (sözleşme)

borçlandırma kullanabilirsiniz.

Posta Kodu/Şehir

Tel. (işe özel bir şekilde)

işveren

Hayalinizdeki ﬁnansman:

Taksit ödeme örnekleri*
Taksit sayısı (maks. 48)

Tutar/vade

6 aylık taksit

12 aylık taksit

24 aylık taksit

Aylık taksit tutarı (min. 25,00 Avro)

36 aylık taksit
Ödeme başlangıcı

2.000,- E

1.-5. Taksit 335,00 E

1.-12. Taksit 176,42 E

1.-24. Taksit 92,05 E

1.-36. Taksit 64,00 E
Fatura miktarı Fatura numarası ve fatura tarihi

6. Taksit 325,00 E
nominal vadeli faiz

Ek maliyet yok

Doğrudan borçlandırma yetkisi
8,75 %

8,75 %

8,75 %
IBAN

3.000,- E

nominal vadeli faiz

1.-6. Taksit 500,00 E

1.-12. Taksit 264,63 E

1.-24. Taksit 138,08 E

1.-36. Taksit 96,00 E

Ek maliyet yok

8,75 %

8,75 %

8,75 %

BIC

Banka

Başvuru sahibinin yeri / tarihi / imzası

5.000,- E

1.-5. Taksit 835,00 E

1.-12. Taksit 441,05 E

1.-24. Taksit 230,13 E

1.-36. Taksit 160,00 E
Hesap sahibinin yeri / tarihi / imzası (başvuru sahibi hesap sahibi değilse)

6. Taksit 825,00 E
nominal vadeli faiz

Ek maliyet yok

8,75 %

8,75 %

8,75 %

*Belirtilen aylık taksitlere faiz oranları ve % 1 işlem ücreti dahildir.
Faiz oranında değişiklikler mümkündür ancak kendimizi normal banka faizine ayarlarız. Örnekler bağlayıcı değildir. Web sitesinde uygun taksit hesap
makinemizi bulabilirsiniz: www.pvs-reiss.de.

Bu, PVS Reiss GmbH, Strandbadstr’dır. 8, 78315 Radolfzell, bir sonraki duyuruya kadar,
ödenmesi gereken tutarları hesabımdan çekmek için. Yukarıda belirtilen hesap gerekli
teminata sahip değilse, hesap sahibi kurumun bir parçasıdır ve itfa yükümlülüğü yoktur. Doğrudan borçlandırma prosedüründe kısmi itfa yapılmaz. Sapmalar veya daha
sonra hesabınızın ayrıntıları değiştiğinde lütfen bizimle iletişime geçin. İade borçları için
yapılan masraﬂar size yansıtılacaktır.

Sorular için: 07732/94 05-0 E-Posta: kontakt@pvs-reiss.de

