Avtal Tjänstepaket
E-handel

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

Fylls i av Verifone
Redovisningsnummer			
		
MCC kod
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Företagsuppgifter
Företagets juridiska namn					

Butikensnamn

----------------------------------------------------------------------------------------------Organisationsnummer					

-----------------------------------------------------------------------------------------------URL adress till webshoppen

----------------------------------------------------------------------------------------------Företagets juridiska adress					

-----------------------------------------------------------------------------------------------Webshopsleverantör

----------------------------------------------------------------------------------------------Postnummer		
Postort				

-----------------------------------------------------------------------------------------------Kontaktperson/Mobilnummer för aviseringar

----------------------------------------------------------------------------------------------Telefonnummer						

-----------------------------------------------------------------------------------------------E-post för aviseringar

----------------------------------------------------------------------------------------------Välj den inlösare ni är kund hos

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

OBS välj inlösare innan utskrift -------->

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

2 Autogiro
Välj kontotyp och fyll i kontonummer för anslutning till autogiro
Bankgiro		
				
Bankkonto (inkl. clearingnr)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Tjänstepaket
Bas 199 kr/st/månad
Startavgift 999 kr, 100 transaktioner ingår
Överstigande transaktioner 4 kr/st
moms tillkommer.
Paymentlink 99 kr/st/månad

Premium 499 kr/st/månad
Startavgift 2499 kr, 400 transaktioner ingår
övererstigande transaktioner 2.50 kr/st
moms tillkommer.

PremiumPlus 1999 kr/st/mån
Startavgift 4999 kr, 4000 transaktioner ingår.
Överstigande transaktioner 0.75 kr/st
moms tillkommer.

Paymentlink 99 kr/st/månad

Paymentlink ingår i PremiumPlus

4 Kortacceptans
Fyll i vilka kort ni tar emot utöver Visa & Mastercard
American Express avtalsnummer
			
Diners club avtalsnummer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annat kort 			
Annat kort
		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Rapporter
Huvudanvändare Rapporter

Mobilnummer			

E-post

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

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

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

6 Särskilda villkor

7 Underskrift
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			

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

Uppgifterna i punkt 1,2, 5 och 7 är obligatoriska i avtalet. Ofullständiga avtal returneras.
Skriv ut avtalet, signera det och skicka det till Verifone via e-post: avtalsgruppen@verifone.se (som en PDF)
eller med vanlig 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

Så här fyller du i ditt avtal
1. Företagsuppgifter
Företagets juridiska namn ska vara det namn som företaget har registrerat hos Bolagsverket. Företagets juridiska adress ska vara den adress dit alla
brev och fakturor skickas till.
Kontaktperson/ Mobilnummer för aviseringar
Ange det mobilnummer dit vi kan skicka ett SMS med inloggningsuppgifter.
E-post för aviseringar
Ange den e-postadress dit vi kan skicka e-post med inloggningsuppgifter.
Webshopsleverantör
Om du inte redan har en webhopsplatform samarbetar vi med ett flertal leverantörer och hjälper gärna dig att hitta en som passar din verksamhet.
2. Autogiro och Kontonummer
Samtliga fakturor från oss betalas via autogiro, med 14 dagars betalningsvillkor. Fyll i bankgiro eller kontonummer samt clearingnummer. Innan pengarna
dras från ditt angivna kontonummer skickas en avisering till den angivna juridiska adressen, se avtalsvillkoren. Observera att detta är ett obligatoriskt
betalningssätt.
3. Beställning av tjänstepaket e-handel
Fyll i vilken tjänstepaket ni önskar.
Paymentlink gör det möjligt att ta betalt för varor och tjänster på oavsett var kunden befinner sig. Med Paymentlink kan handlaren skapa en betallänk
som skickas till en kunden via e-post eller sms för att ta betalt.
4. Kortacceptans
Här fyller du i vilka kort du accepterar utöver det paket av kort som ingår i den normala kortacceptansen från din inlösare. Till exempel American Express
och Diners Club.
5. Rapporter
Rapporter är en webbtjänst där du kan se alla transaktioner som har skett online. Du loggar enkelt in med en personlig kod från din dator eller smartphone. För att du ska kunna använda dig av denna tjänst är det viktigt att du fyller i mobilnummer och en fungerande e-postadress. För att du ska kunna
använda dig av denna tjänst är det viktigt att du fyller i fullständigt namn, mobilnummer och en fungerande e-postadress till den person som skall vara
huvudanvändare av kontot.
6. Särskilda villkor
Här fyller du i övrig information som är viktig för oss att känna till.
7. Underskrift
Här undertecknar du ditt avtal.

