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N o r s k  N e t t h a n d l e r O r g a n i s a s j o n 

 

 

www.nnho.no 

Opplysninger om din virksomhet 
 

Firmanavn: 

 

 

Adresse: 

 

 

Postnummer: Poststed: 

 

 

Org. nummer: E-post: URL 1: 

 

 

Telefon: Fax: 

 

 

Daglig leder: Kontaktperson: 

 

 

Betingelser for medlemsskap hos NNO.   

Medlemskontigenten er lik for alle medlemmer fra og med 01.01.2010, og er satt til kr 7.200,- pr år. 

Velg følgende: 

1* Medlemsskap, kr: 7.200,- pr år (medlemsskap i 12 mnd inkludert årsgebyr for en sertifisering) 

2* Etablering og kontrollgebyr for en nettbutikk, kr: 3.800,- (engangsavgift pr sertifisering/sertifikat) 

3* Sertifisering uten medlemskap for 1 nettbutikk, kr: 4.500,- pr år, (punkt 3, krever også punkt 2) 

4* Sertifiserng av flere nettbutikker 2-5 stk, kr: 1200,- pr år, pr nettbutikk, (punkt 4, krever også punkt 2 og 3) 

5* Sertifiserng av flere nettbutikker 6-10 stk, pris etter avtale. 

 

Kun medlemsskap gir tilgang til bruk av rammeavtaler og support. Punkt 3 gir sertifisering uten medlemsskap. 

Medlemsskapet og sertifiseringen løper til det sies opp skriftlig av kontaktperson, eier eller daglig leder av selskapet. 

 

Din kortinnløseravtale er pr idag hos: (Innløseravtale for bla. Visa og MasterCard) 

Teller     Elavon     Nordea     Euroline     Handelsbanken     PBS     SwedBank     Ingen 


Din innløseravgift pr idag i %:  Antall oppgjør pr uke:  Oppsigelsestid: 
 

 

Har du avtale med Elavon, før inn avtalenummeret:  
 

Din fraktleverandør 

Schenker/Privpak     Tollpost/MyPack     Posten/Bring     UPS     DHL     TNT     Annen:


Jeg ønsker å benytte meg av NNOs avtale med:  Schenker/Privpak  Tollpost/MyPack 
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Virksomhetstype (sett kryss på bransjene du tilhører) 

Detaljnetthandel  Annen service  Mat/Drikke  

Import/Distribusjon   Film/TV  Helsekost/Helseprodukter  

Engros/Agentur  Hobby  Briller/Optikk  

Data/PC/Mac  Jakt/Fiske  Møbler/Innbo  

Software  Bilstereo/Bilrekvisita  Smykker/Gullsmed  

Musikk  Spill  Personlig Tjenesteyting 

Utleie  Instrumenter  Klær/Sko  

Kjøkkenutstyr  Lyd/Bilde  Kosmetikk 

Sport/Idrett  Hvitevarer   Leker 

Kontorrekvisita  Bokhandel  Hoteller 

Foto/Video  Industriell virksomhet  Reise/transport 

 

Hovedbransje: Annen bransje du ønsker oppført: 

 

 

URL 2:              URL 3:            URL 4: 

www. www. www. 

 

Medlem av kjeder: 

 

 

       Sett kryss:  

Jeg ønsker å få tilsendt søknad om NNO-sertifisering av vår nettbutikk. (inkludert i medlemskontigenten). 

Jeg ønsker å benytte meg av NNOs avtale med Elavon, for tjenesten VISA og Mastercard. 

       Innløseravgift pr idag er 1,47%, og oppgjør 5 dagers oppgjørstid. 

Jeg ønsker også å benytte meg av NNOs avtale med Elavon i vår butikk med fysiske terminaler. 

Jeg ønsker å benytte meg av NNOs avtale med Nettopplysningen, som gir gratis oppføring i 280.no 

 

Vi melder oss med dette inn i NNO, og er kjent med betingelsene til NNO 

 

 

Dato     Underskrift     Tittel/Stilling 
 

Returneres i utfylt stand til:   Spørsmål om utfylling av skjema: 

NNO medlemsregisteret    Mikjel Helmers, mikjel.helmers@nnho.no  

Ulvenveien 75     Kontor:  24 20 00 66 Mobil:  907 47 120 

0581 Oslo     Administrasjon og økonomi: 

FAX: 24 20 00 69    Morgan Lindstrøm, morgan.lindstrom@nnho.no 

 

Fylles ut av NNO: 

Medlemsnummer: ___________ Medlem godkjent av : __________ Dato:__________     

Ført inn i mailinglist av:________ Ført inn i CRM av: _____________ Dato:__________ 

mailto:mikjel.helmers@nnho.no
mailto:morgan.lindstrom@nnho.no

