
BYTE AV BOLAGSFORM

8 Särskilda villkor

MCC-Kod (4-siffrig)

Företagets registrerade namn    Organisationsnummer

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

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

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

1 Företagsuppgifter och bolagsform företaget ändrar till

Företagets registrerade namn    Organisationsnummer

-----------------------------------------------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------------------------------------------------
Företagets registrerade adress    Kontaktperson/Telefonnummer

-----------------------------------------------------------------------------------------------      ------------------------------------------------------------------------------------------------
Postnummer  Postadress    Underskrift av nuvarande firmatecknare

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

4 Nuvarande företagsuppgifter som ni ändrar från 

Huvudanvändare Rapporter Mobilnummer E-post

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

7 Rapporter (Endast vid Premium & PremiumPlus)

6 Kortacceptans
Fyll i vilka kort företaget accepterar utöver VISA & MasterCard

American Express avtalsnummer             Diners club avtalsnummer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annat kort                    Annat kort
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redovisningsnummer & Inlösandebanken

Yomani VX 520 VX 680 GPRS        VX 680 WiFi Restaurang funktion (gäller VX 680)

Ange det serienummer som återfinns på undersidan av kortterminalen (s/n) 
-----------------------------------------------------

5 Terminalen som ändringen gäller

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    Ort & datum

   Stockholm
-----------------------------------------------------------------------------------------------    -----------------------------------------------------------------------------------------------
Namnteckning

-----------------------------------------------------------------------------------------------    -----------------------------------------------------------------------------------------------
Namnförtydligande

   Verifone Sweden AB
-----------------------------------------------------------------------------------------------    -----------------------------------------------------------------------------------------------

9 Underskrift

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. clearingnr)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Autogiro

Avtalet mejlas till avtalsgruppen@verifone.se 

VX 675 GPRS VX 820 SA   



SÅ HÄR FYLLER DU I DITT AVTAL
1. Företagsuppgifter som övertar utrustningen
Företagets registerade 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.

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.

Försäljningsställets besöksadress skrivs även ut på kvittot och kan 
högst bestå av 22 tecken. Det är till denna adress som termina-
len kommer att levereras till 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 da-
gars betalningsvillkor. Fyll i kontonummer samt clearingnummer.
Innan pengarna dras från ditt angivna kontonummer skickas en
avisering till kundens adress angiven under punkt 1, se närmare
villkoren för Autogiroanmälan.

4. Kundföretag som överlåter utrustning
Uppgifter om det företag som terminalen tidigare har tillhört.

5. Utrustning som ska överlåtas
Fyll i vilken terminaltyp samt serienummer du vill överta samt.

6. 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.

7. Rapporter
Rapporter är webbtjänsten där du kan se alla korttransaktioner
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.

8. 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, ”kvittouppgifter”.

9. Underskrift och medgivande
Här undertecknar du avtalet. Avtalet ska undertecknas av behörig
firmatecknare för kunden.

Våra 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 detta avtal.

10. Kom ihåg!
Tänk på att avtalet ska skickas per post eller lämnas till din inlösa-
re. Verifone Sweden AB förbehåller sig rätten att frånträda avtalet
inom (5) bankdagar i enlighet med de Allmänna villkoren.

Bambora, P.O. Box 17026, 104 62 Stockholm

Elavon Merchant Services, Postboks 354 Sköyen, 0213 Oslo
Email: salgtm@elavon.com 

Handelsbanken, 
lämna blanketten till ditt lokala Handelsbankskontor

Kortaccept Nordic AB, Box 92006, 120 06 Stockholm

Teller, Box 576, 101 31 Stockholm

Priser vid omprogrammering

Utbyte: Terminalen byts ut. 
Terminalen skickas färdigprogrammerad med kundens uppgifter. 
Den ”gamla” terminalen skickas åter till Verifone 990kr.

Per telefon: 
I undantagsfall kan terminalen programmeras om per telefon. 
390kr

Pris för Tjänstepaket enligt gällande avtal.

Alla priser är angivna exklusive moms. Verifone Sweden AB förbe-
håller sig rätten att justera priset. Kampanjpriser kan förekomma. 

Kontakta gärna vår kundsupport, 08-566 287 70 om ni har några 
frågor.

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