
AVTAL KORTTIDSHYRA

VX 520  antal terminaler -------- VX 675 GPRS antal terminaler  -------- VX 680 WiFi antal terminaler  -------- 

 Välj tidsperiod:       4 månader, 3499kr        3 månader, 2999kr       2 månader, 2499kr        1 månad, 1899kr

I hyran ingår fem stycken kvittorullar, utbytesservice samt support vardagar mellan kl. 08:30-20:00 samt lördagar kl.10:00-14:00. 
Vid val av VX 675 GPRS ingår även kommunikationskostnaden och laddstation. 

Returnera terminalen till Verifone Sweden AB senast en vecka efter avslutad hyresperiod. Sker retur senare debiteras ordinarie korttidshyra á 1199 kr per påbörjad månad. 
Kom ihåg att göra dagsavslut innan ni returnerar terminalen!

Ange datum när du vill ha terminalen hos dig ---------------------------------------------- 

4 Beställning av terminal samtliga priser angivna ex moms.

Redovisningsnummer MCC kod

Företagets registrerade namn    Organisationsnummer

-----------------------------------------------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------------------------------------------------
Företagets registrerade adress    Kontaktperson/Mobilnummer för aviseringar

-----------------------------------------------------------------------------------------------      ------------------------------------------------------------------------------------------------
Postnummer Postadress                       E-post för aviseringar

-----------------------------------------------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Kunduppgifter

6 Särskilda villkor

Fylls i av inlösaren

Fyll i vilka kort företaget accepterar

American Express avtalsnummer    Diners club avtalsnummer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resurs avtalsnummer    JCB avtalsnummer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annat kort                      Annat kort---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Kortacceptans

2 Butiksuppgifter/kvittouppgifter
Försäljningsställets namn    Postnummer Postadress

----------------------------------------------------------------------------------------------       -----------------------------------------------------------------------------------------------
Försäljningsställets leveransadress  Telefonnummer  Tid för dagsavslut

----------------------------------------------------------------------------------------------       -----------------------------------------------------------------------------------------------

Välj kontotyp och fyll i kontonummer för anslutning till autogiro 

       Bankgiro Bankkonto (inkl. clearingnummer)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Autogiro

Avtalet mejlas till avtalsgruppen@verifone.se eller  via post: 
Verifone Sweden AB, Box 92031, 120  06 Stockholm 

Verifone Sweden AB
Box 92031, 120 06 Stockholm
Organisationsnummer 556351-4347
Växel 08-566 287 00
www.verifone.se

Undertecknad, Behörig firmatecknare för företaget, godkänner att våra Allmänna villkor Avtal Tjänstepaket ,som uppdateras från tid till annan och tillgängliga via 
http://www.verifone.se/villkor gäller för detta avtal. 

Ort & datum Namnteckning Namnförtydligande 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Underskrift



SÅ HÄR FYLLER DU I DITT AVTAL

1. Kunduppgifter
Företagets registerade namn ska vara det namn som företaget har registrerat hos 
Bolagsverket (registreringsbevis/utdrag ur registeruppgifter ska bifogas). Brev och 
fakturor från 
Verifone Sweden AB skickas till företagets registrerade adress.

Kontaktperson/ Mobilnummer för aviseringar
Ange här det mobilnummer som vi kan skicka ett SMS till med den unika säkerhets-
koden till terminalen.

E-post för aviseringar
Ange här den e-post som vi kan skicka ett meddelande till med den unika säkerhets-
koden till terminalen.  

2. Butiksuppgifter/Kvittouppgifter
Försäljningsställets namn är den uppgift som skrivs ut på kvittot. För att få plats på 
kvittot får namnet inte bestå av fler än 22 tecken.

Det är till denna adress som terminalen kommer att levereras om inte annat anges 
under punkt 7, ”särskilda villkor”.
 
Vid texten Automatisk dagsavslutstid ska du ange det klockslag som det automatiska 
dagsavslutet ska göras i terminalen. Tiden ska vara efter senaste stängningstid.

3. Autogiro och Kontonummer
Samtliga fakturor från oss ska betalas via autogiro, med 14 dagars betalningsvillkor. 
Fyll i kontonummer samt clearingnummer. Innan pengarna dras från ditt angivna kon-
tonummer skickas en avisering till kundens adress angiven under punkt 1, se närmare 
villkioren för Autogiroanmälan. 

4. Beställning av terminal
Fyll i hur många terminaler du avser att korttidshyra. Licens och support ingår alltid 
i funktionshyran av terminalen och ger dig tillgång till den mjukvara vi utvecklat och 
tillgång till vår kundsupport under helgfria vardagar kl 8.30 till 20.00 samt lördagar 
kl10.00–14.00.

Vår kundsupport besvarar frågor gällande terminalens funktionalitet samt inställning-
ar. Supporten omfattas ej av kundunika nätverksfrågor eller kringutrustning, vänligen 
kontakta din bredbandsleverantör alt. lokal IT-administratör vid dessa frågor.

GPRS, gäller endast VX 680 GPRS
Vår kommunikation är en mobil tjänst baserad på GPRS (General Packet Radio Ser-
vices). Tjänsten tillåter endast trafik avsedd för våra kortterminaler och inom Sveriges 
gränser. Täckningen för GPRS kan vara skiftande och påverka terminalens mottag-
ningsförhållande.

Säkerhet och PCI DSS
Det åligger kunden att följa anvisningarna i ” PCI PA-DSS Implementation Guide” för 
terminalen för att leva upp till kraven i PCI DSS standarden. ”PCI PA-DSS Implemen-
tation Guide” 
för Verifone terminaler kan hämtas från www.verifone.se.

Se närmare våra Allmänna villkor Avtal Tjänstepaket (tillgängliga via http://www.ve-
rifone.se/villkor). 

5. Kortacceptans
Här fyller du i vilka kort företaget accepterar utöver det paket av kort som ingår i 
den normala kortacceptansen från din inlösare. Till exempel American Express och 
Diners Club.

6. Särskilda villkor
Här fyller du t.ex. i om du vill att terminalen och eventuella beställda tillbehör ska 
levereras till en annan adress än den adress som du angett under punkten 2, ”kvit-
touppgifter”.

7. Underskrift och medgivande
Beställningen ska undertecknas av behörig firmatecknare för Kunden och är därmed 
bindande för Kunden. Verifone Sweden AB (”Leverantören”) förbehåller sig rätten att 
acceptera eller neka Kunden rätt till Beställningen, inom fem (5) arbetsdagar från 
mottagande av Beställningen. Vid acceptans är båda parter bundna av Beställningen 
och ett bindande Avtal Tjänstepaket föreligger. 

Leverantörens allmänna villkor Avtal Tjänstepaket (som uppdateras från tid till annan 
(”Allmänna Villkor”) och tillgängliga via http://www.verifone.se/villkor gäller för de Ter-
minaler och tillbehör som levereras enligt Avtal Tjänstepaket.

8. Kom ihåg! 
 Komplett ifyllt och signerat avtal mejlas till  avtalsgruppen@verifone.se eller 
 via post: Verifone Sweden AB, Box 92031,  120  06 Stockholm

Verifone Sweden AB förbehåller sig rätten att frånträda avtalet inom (5) bankdagar i 
enlighet med de Allmänna villkoren. 

Verifone Sweden AB
Box 92031, 120 06 Stockholm
Organisationsnummer 556351-4347
Växel 08-566 287 00
www.verifone.se
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