Goedemorgen.
U wilt een beveiligingspakket via ons bestellen. Wij verkopen ESET beveiligingspakketten omdat deze de laatste
5 jaar op 1 staan bij de consumentenbond, voor prestatie en prijs! We gebruiken ze zelf ook en zijn heel
tevreden.
Tip: Weet u dat sommige banken een firewall verplichten bij internet bankieren? De ESET NOD32 heeft deze
niet, Smart Security wel.
Denk ook aan beveiliging van uw smartphone en of tablet u kunt een multidevice pakket nemen, voor 3 of 5
verschillende apparaten. Kijk op www.sinneict.nl voor meer info.
Voorstel:
We bieden u de volgende opties aan:
 U krijgt de keuze verlengen per 1 of per 3 jaar. Verlengen per 3 jaar scheelt behoorlijk in kosten én in
omkijken. ca. 25%, voor één licentie. Hebt u meerdere licenties dan krijgt u meer korting.
 Betalingen worden per incasso gedaan, zie onderstaande machtiging. Wij regelen dan de verlengingen. U
hebt er geen omkijken meer naar!
 Wilt u alles laten zoals het is dan brengen we vanaf 2013, €4,95 administratiekosten in rekening. Zet dan
een kruis door het machtigingsformulier en stuur deze terug.

Meer info vindt u op onze website: http://sinneict.nl/ict-beveiliging/
Automatisch verlengen tot het moment van opzegging, dit is 6 weken voor de volgende verval datum.
Krijgt u een nieuwe pc dan kunt u het abonnement én de virusscanner gewoon meenemen. Wilt u tussentijds
uitbreiden of veranderen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.
Wilt u onderstaand formulier ingevuld (foto mag ook) retour sturen naar:
Sinne ICT Zeilmakersstraat 31 J 8601 WT Sneek. Of mail: contact@sinneict.nl
Machtiging tot Incasso.
Ja/nee

Hierbij verleent de klant aan Sinne ICT toestemming om het totaal te betalen bedrag voor de
aanschaf en het verlengen van uw beveiligingspakket van onderstaand rekeningnummer af te
schrijven.
Ja/nee U akkoord gaat met de algemene voorwaarden, te lezen via de website. www.sinneict.nl
1 jaar verlengen
Handtekening klant.

3 jaar verlengen

Rekeninghouder:
IBAN nummer:

Plaats:

Emailadres:
Telefoonnummer:

T 0515 44 41 42 A Zeilmakersstraat 31J 8601 WT Sneek
E Contact@sinneict.nl W www sinneict.nl

