
Autogiro är en av de säkraste och smidigaste metoderna för att betala dina fakturor: Betalningarna 

görs automatiskt, så du riskerar inte förseningsavgifter. Autogiro är en instruktion från dig till din 

bank eller ditt kreditkortsföretag. Den ger Lely rätt att hämta avgiften för ditt Horizon-abonnemang 

från ditt konto. Du behöver bara ge Lely behörighet en gång. På den månadsvisa digitala fakturan 

får du information i förväg om beloppet.

Manuell överföring/banköverföring 
– du kan ”känna dig tryggare eftersom 
allt du behöver göra är att logga in 
på ditt konto genom en betrodd 
bankwebbplats”. Eller på grund av 
krav från din egen administrativa 
organisation.

Autogiro från bankkonton finns 
tillgängliga i länder som använder 
EUR, GBP och USD som valuta (plus 
Island) – Du behöver inte använda ett 
kreditkort. Det är enkelt, snabbt och 
kan automatisera framtida betalningar 
från samma köpare. Betalningar 
vid autogiro hanteras direkt mellan 
banker, vilket minskar risken för 
betalningsproblem. 

Direktdebitering från kreditkort 
– i de flesta fall går det snabbt och 
enkelt att använda kreditkort till 
betalningar. Framtida betalningar 
från samma köpare automatiseras 
och för de flesta människor är denna 
betalningsmetod mycket säkrare (tack 
vare återbetalningsmöjligheten).

Eftersom Lely fakturerar i lokal valuta 
påverkas kunden inte av valutakurser. 

Manuell betalning kräver åtgärder av dig på regelbunden basis. Banköverföring (kredit) är bara en 

vanlig engångsöverföring i lokal valuta.

Fördelar

   Digitala fakturor skickas in varje månad och kan 

enkelt hittas online på portalen och via e-post.

     Vid eventuella problem kan betalningar ångras 

med bara ett klick i upp till 8 veckor (skiljer sig 

mellan olika banker/företag).

   Du slipper den ständiga stressen med att 

komma ihåg att betala

   Bank- eller kredituppgifter behöver bara fyllas 

i en gång.

    Inget kreditkort krävs om du ställer in autogiro.  

  Uppdateringar hanteras enkelt i Lely-portalen.

Fördelar

   Styr när en betalning ska göras.

    Inget kreditkort behövs.

Nackdelar

   Med autogiro debiteras beloppet från ditt 

bankkonto samma dag varje månad. 

   Kreditkort har begränsad giltighetstid och 

kan spärras, vilket kan ge en misslyckad 

betalning.

Nackdelar

   På månadsbasis kommer du att få en avisering 

för att genomföra banköverföringen eller en 

länk för att genomföra betalningen. Denna 

hantering tar tid.

    Lely debiterar extra för denna tjänst

   Om betalningen blir sen riskerar du att dina 

tjänster stängs av. 

     Inga återbetalningar.

  Betalningslänken kan tappas bort

  Risken för misstag är högre.

Lely erbjuder Horizon som en prenumeration 

som administreras och faktureras centralt. 

Du får omedelbar åtkomst till produkten och 

kan välja den Horizon-abonnemangsnivå som 

passar dig bäst och när som helst ändra den i 

Lely-portalen. 

Du behöver inte byta avtal eftersom allt ordnas i Lely-

portalen.  Tack vare denna självbetjäning kan du också 

hantera betalningen själv på ett säkert och krångelfritt sätt. 

Lely erbjuder två olika betalningsalternativ: Automatisk 

direktdebitering eller manuell betalning.

I denna mapp beskrivs för- och nackdelarna för båda 

metoder tillsammans med ytterligare information om 

varför de flesta väljer automatiskt autogiro.

Lely Horizon 
Betalningsmetoder

Varför använder människor 
automatiska betalningsmetoder?

Varför använder människor denna 
betalningsmetod?2

Du får en faktura med betalningsuppgifter

En slags återkommande betalning 
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INTE TILLGÄNGLIG 
ÄNNU

Automatisk direktdebitering från ditt 
bank- eller kreditkorts-konto

Manuell betalning/
banköverföring



Andra fördelar med autogiro

Med autogiro är du som kund skyddad. Innan Lely kunde erbjuda detta 

som betalningsalternativ genomgick Lely en godkännandeprocess. 

Betalningarna skyddas av din bank. Den kommer att garantera 

återbetalning av dina pengar om ett fel skulle uppstå i processen.

Rätt att ångra 

Lely är namnet som står på fakturan. MEN Lely kan inte bara ta dina 

pengar. När du ger godkännande till direktdebiteringen innebär det 

också att du bibehåller rätten att ångra dig och har rätt att ångra en 

betalning. Detta kan till exempel göras i bankappen. Med ett klick 

genomförs din återbetalning.  Utan frågor. 

Säkert mot hackare

Lely genomför omfattande systemtester för att upptäcka eventuella 

säkerhetsproblem innan en hackare kan göra det. Vår partner Adyen 

tillämpar också stränga krav som skyddar dig mot hackare och 

penningtvätt. 

Tekniskt säkert:

Det är viktigt att veta att Lely inte känner till eller lagrar 

kortuppgifterna. Detta säkerställer vår betalningsleverantör 

Adyen. Adyen har de processer och den teknik som krävs för 

att göra detta. För att garantera säkerheten är det Adyen som 

tillhandahåller de programvarukomponenter i Lely-portalen som 

du använder för att mata in dina kortuppgifter. En direktlänk 

mellan dig och Adyen skapas utan några störningar.

Lely Horizon2/2

Betalningsuppgifter

När du väljer ditt abonnemang i Lely-portalen ber vi dig 

att välja den betalningsmetod du önskar och sedan fylla i 

dina betalningsuppgifter. Lely-portalen erbjuder två olika 

betalningssätt:

En stegvis video som visar Lely Horizon-

registreringen nås via en YouTube-länk eller 

en QR-kod.

Du hittar vanliga frågor om detta  

ämne på följande webbplats  

communications.lely.com/horizon 

eller genom att skanna QR-koden.

QR-kod

        Manuell betalning 

Ingen inmatning. Du får en länk för varje faktura för vilken 

du måste genomföra en manuell åtgärd.

2 INTE TILLGÄNGLIG 
ÄNNU

       Autogiro via  bank eller kreditkort

När du använder Horizon-abonnemanget ber vi dig att 

ange följande uppgifter en gång:

•   Dina bankkontouppgifter (namnet på 

kontoinnehavaren, IBAN och BIC) eller

•   Dina kreditkortsuppgifter (kreditkortsnummer, namn 

på kortet, utgångsdatum, CVV/CVC). 

Bankkort

Vi har stöd för banktransaktioner i EUR, GPB och USD 

•   SEPA Single Euro Payment Area.

•   BACS Bankers’ Automated Clearing System för 

Storbritannien.

•   ACH Automated Clearing House för USA.

Kreditkort

Vi har stöd för alla vanligt förekommande kreditkort i alla 

länder med direktfakturering. Visa och MasterCard.
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STÖDS DDBT* CC Manuell
Euro EUR

Amerikanska dollar USD

Kanadensiska dollar CAD

Brittiska pund GBP

Schweiziska franc CHF

Tjeckiska kronor CZK

Danska kronor DKK

Ungerska forinter HUF

Norska kronor NOK

Polska zloty PLN

Svenska kronor SEK

Ta del av de externa länkarna för mer information

Läs mer om Adyen.

*   DDBT = Direct debit Banking Transaction 
Observera: Island faktureras i euro

https://communications.lely.com/horizon/
https://vimeo.com/512575215/2ab0c142eb
https://communications.lely.com/horizon/
https://vimeo.com/512575215/2ab0c142eb

