
Beställning av nytt PADI certifikat
Denna beställning avser följande:

Mitt certifikat är borttappat/stulet.

Jag har bytt namn och bifogar ett personbevis el.dyl
med mitt nya namn.

Uppgradering av Junior certifikat till "ordinarie" certifikat.

Samtliga förnamn (tilltalsnamn understrykes) : Efternamn:

Adress:

Postnummer: Ort: Land:

Tel dagtid: Tel kvällstid: E-postadress:

Födelsedatum  (DD-MM-ÅÅÅÅ): Certifikatsnivå:

I vilket land har du tagit certifikatet: När avslutade du kursen (datum):

Dykskolans namn: Instruktörens namn och nummer:

Övrig information (skriv på baksidan om du behöver mer plats) :

Bifoga kopia på följande om du har tillgång till det:
1) Validation Card. 2) Temporary Card. 3) Kursloggbok. 4) Diplom.

Betalning:
Betalning sker mot kreditkort, i annat fall var god kontakta kontoret för mer information.
Ditt kreditkort debiteras (i förskott) i samband med att vi får in din ansökan.

Avgiften för ett nytt certifikat är följande (priserna gäller dock längst t.o.m 31 december 2007):
A) Kund i Sverige samt övriga EU-länder: SEK 375,00 (varav moms 75,00)
B) Kund i EU-land (ej Sverige) som är registrerad för VAT: SEK 300,00
Fyll i ditt VAT nummer i nedanstående ruta, om VAT numret vid kontroll visar sig vara felaktigt kommer

vi att debitera dig avgiften inklusive svensk moms/VAT.

VAT nummer:

C) Kund utanför EU-land: SEK 300.00

Kortnummer: Giltigt t.o.m (MM/ÅÅ):

Kortinnehavarens namn (texta): Kortinnehavarens underskrift:

Sätt kryss i någon av nedanstående rutor.
OBS! Vi accepterar EJ  American Express.

VISA

Mastercard

WWW.PADI.SE  /  WWW.PADI.COM

Tel: +46 31 808840, Fax: +46 31 153200, Email: info@padi.se
VAT no: SE556311983201. Vi innehar F-Skattebevis

PADI Nordic AB, Gullbergs Strandgata 36E, 411 04 Göteborg, Sweden

Undertecknad (Betalaren) medger härmed att debitering får göras från det kreditkort  om är angivet nedan, av PADI Nordic AB, 
för betalning av nytt certifikat enligt denna beställning. Kreditkortet debiteras betalning innan leverans sker. Som förutsättning 
för medgivandet gäller att PADI Nordic AB svarar för riktigheten av betalningen och vid anfordran återbetalar vad som p.g.a. 
misstag eller eljest blivit belastat Betalarens kreditkort.

Foto

OBS!
Ej huvudbonad, solglasögon

el.dyl på fotot

Klistras fast!
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