BESTÄLLNING
AVTAL TJÄNSTEPAKET

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

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

MCC kod

1 Företagsuppgifter
Företagets registrerade namn				

Organisationsnummer

----------------------------------------------------------------------------------------------Företagets registrerade adress				

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

----------------------------------------------------------------------------------------------Postnummer		
Postadress			

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

----------------------------------------------------------------------------------------------E-post för att ta emot e-/pdf faktura

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

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

2 Försäljningsställe/kvittouppgifter
Försäljningsställets namn

				

Postnummer		Postadress

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

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

4 Terminal samtliga priser angivna ex moms & frakt. Bindningstid 36 månader.
BAS 319 kr/st/månad

PremiumPlus 629 kr/st/månad

Premium 469 kr/st/ månad

VX 520
antal -------VX 675 GPRS* antal --------

V400m
VX 520

antal --------

dricks

V400m

antal --------

VX 520

VX 675 GPRS antal -------antal --------

* 50 kr/st/månad tillkommer för mobildata

VX 680 WiFi

antal --------

Yomani SA

VX 820 SA

Extra terminal 249 kr/st/månad
VX 675 GPRS antal

dricks

antal --------

VX 675 GPRS antal -------antal --------

VX 680 WiFi
VX 820 SA

antal --------

antal -------antal --------

Extra terminal 249 kr/st/månad

-------

VX 675 GPRS antal

-------

5 Förkortad bindningstid
Bindningstid till 24 månader, 99 kr/månad		

Bindningstid till 12 månader, 149 kr/månad

6 Kortacceptans
Fyll i vilka kort företaget accepterar utöver VISA & MasterCard
American Express avtalsnummer
			
Diners club avtalsnummer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Annat kort 			
Annat kort
		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Rapporter - endast Premium & PremiumPlus
Huvudanvändare Rapporter
		

			

Mobilnummer				E-post

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

8 Tillbehör samtiliga priser angivna ex moms. Se hemsidan för yttligare tilbehör.
12st kvittorullar 144 kr

24st kvittorullar 269 kr

Laddstation VX 675 antal --------- 449 kr / st

Laddstation VX 680 antal --------- 559 kr / st

9 Intresseanmälan alternativa betalningar
För att få alternativa betalningar på din terminal krävs att du har ett avtal med någon av våra partners. Kryssa här

så kontaktar vi dig för mer information.

10 Särskilda villkor

11 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			

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

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. Förtagsuppgifter
Företagets registrerade namn ska vara det namn/firma 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 till vilket du vill att vi skickar ett SMS med den unika
säker- hetskoden för Terminalen.
E-post för aviseringar
Ange här den e-postadress till vilken du vill att vi skickar ett mejl med den unika
säker- hetskoden för Terminalen.
2. Försäljningsställe/Kvittouppgifter
Försäljningsställets namn är den uppgift som skrivs ut på kvittot. För att få plats på
kvittot får namnet max bestå av 22 tecken.
Det är till denna adress som Terminalen kommer att levereras om inte annat anges
under punkt 7, ”särskilda villkor”. Vid texten tid för dagsavsluts 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 och clearing nummer. Innan pengarna dras från angivet
kontonummer, skickas en avisering till den adress som är angiven under punkt 1,
se närmare villkoren för Autogiroanmälan.
4. Beställning av Terminal och Tjänstepaket
Fyll i vilken kortterminal och antal som beställningen avser i rutan för det Tjänstepaket som du beställer (BAS, Premium eller Premium/PremiumPlus)
Licens till mjukvaran i Terminalen och kundsupport för Tjänstepaketet ifråga ingår.
Se närmare våra Allmänna villkor Avtal Tjänstepaket (tillgängliga via http://www.
verifone.se/villkor).
Kommunikation
Terminalkommunikation över Internet kräver en bredbandsanslutning eller kundLAN med internetåtkomst. Eventuell kundplacerad brandvägg alt. bredbandstypter måste tillåta TCP/UDP trafik över port 443. Terminalen levereras förberedd
för dynamisk IP tilldelning som sker från lokal DHCP server, bredbandsrouter eller
ISP. Alternativt kan du förse terminalen med statisk IP-adress som matas in via
terminalmenyn. Frågor gällande IP-tilldelning samt kund ägd kringutrustning hänvisas till bredbandsleverantör alt. lokal IT-administratör.
Vår kundsupport besvarar frågor gällande terminalens funktionalitet samt inställningar. Supporten omfattas ej av kundunika nätverksfrågor eller kringutrustning,
vänligen kontakta din bredbandsleverantör alt. lokal IT-administratör vid dessa
frågor.
GPRS, gäller VX 675
Vår kommunikation är en mobil tjänst baserad på GPRS. Tjänsten tillåter endast
trafik avsedd för våra Terminaler och inom Sveriges gränser. Täckningen för GPRS
kan variera och påverka Terminalens mottagningsförhållande och användning.
Se www.verifone.se/tackningskartor för täckningskartor.
5. Förkortad Bindningstid
Här fyller du i om du vill ha en Förkortad Bindningstid mot betalning av angiven
tilläggsavgift.
6. Kortacceptans
Här fyller du i vilka kort Kunden accepterar utöver det paket av kort som ingår i
den normala kortacceptansen från Kundens Inlösare. Till exempel American Express och Diners Club.
7. Rapporter
Kund som tecknar Avtal Tjänstepaket Premium eller PremiumPlus har tillgång till
tjänsten Rapporter som är vår webbtjänst för att kunna kan ta del av information
om de Transaktioner som har utförts, kontrollera statusen på en betalning och
stämma av dagskassan m.m.
För att få tillgång till denna tjänst är det viktigt att fylla i fullständigt namn, mobilnummer och en fungerande e-postadress till den person som skall vara huvudanvändare av Kundens konto. Inloggning till tjänsten sker från en dator eller
smartphone genom angivande av ett individuellt användarnamn och lösenord.

8. Alternativa betalningar
Du har möjlighet att erbjuda alternativa betalningar på er betalterminal (gäller ej
Yomani). Kryssa för om du önskar denna tjänst på er terminal. Observera att tjänsten kräver att ni har ett giltigt avtal med önskad samarbetspartner (Svea, Klarna,
Mash, Fakturagram) och att du ska kontakta den önskade partnern för att upprätta
ett avtal om deras tjänster. Därefter kommer er terminal uppdateras med ny funktionalitet för Alternativa betalningar.
9. Tillbehör
Här kan tillbehör som extra kvittorullar och rengöringskort till Terminalen beställas. Rengöringskort används för att göra rent läsaren för chipkort i Terminalen.
Fraktkostnader för tillbehör ingår om de beställs och levereras tillsammans med
Terminalen.
10. Särskilda villkor
Här fyller du 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, ”Butiks-/
kvittouppgifter”.
11. 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 Terminaler och tillbehör som levereras enligt Avtal Tjänstepaket.
Kom ihåg!
Komplett ifyllt och signerat avtal mejlas till avtalsgruppen@verifone.se eller
via post: Verifone Sweden AB, Box 92031, 120 06 Stockholm

