Beställningsblankett
Företag
Juridiskt namn (enligt registreringsbevis):

Organisationsnummer:

Postadress:

Postnummer:

Ort:

Fakturaadress (om annan än postadressen):

Postnummer:

Ort:

Kontaktperson:

E-postadress till kontaktperson:

Telefonnummer (inkl. riktnummer):

Mobiltelefonnummer:

Säljställe
Uppgifter om namn, adress, telefonnummer och ort visas på kvittot.
Försäljningsställets namn (maximalt 15 tecken inkl. blanksteg):

Telefonnummer (inkl. riktnummer):

Besöksadress (maximalt 12 tecken inkl. blanksteg):

Postnummer:

Ort:

Postnummer:

Ort:

Leveransadress (om annan än besöksadress):

Hämtas hos Nets

E-postadress för faktura via e-post 1:

Automatiskt dagsavslut (klockslag efter stängningstid):

1

Faktura via e-post är kostnadsfritt. Pappersfaktura kostar 55 SEK per faktura.

Betalterminal

Pris/månad/st (avtalstid 36 mån)

Stationär iCT250E (fristående eller integrerad)

374 SEK

(ord. pris 415 SEK)

Integrerad iPP350 (endast integrerad)

374 SEK

(ord. pris 415 SEK)

Mobil iWL250G (endast fristående)

446 SEK

(ord. pris 495 SEK)

Mobil iWL250B (endast fristående)

473 SEK

(ord. pris 525 SEK)

Mobil iWL250B (Pay@Table Restauranglösning, endast integrerad)

536 SEK

(ord. pris 595 SEK)

Antal:
Antal:
Antal:
Antal:
Antal:

Tillbehör
Antal:

Stativ iCT250 (625 SEK)
20 st kvittorullar (185 SEK)

Antal:

Stativ iPP350 (735 SEK)

Billaddare iWL250G (415 SEK)

Rengöringskort (50st) (625 SEK)

Kortavtal utöver Visa och MasterCard
Markera nedan om ni har tecknat avtal med någon av nedanstående kortutgivare och önskar kunna ta emot dem som betalningsmedel.

Entercard

Handelsbanken Finans

Avtalsnummer för American Express:

Nordea Finans

Resurs Finans

Avtalsnummer för Diners Club:

Swedbank Finans

Annan kortutgivare (och avtalsnummer):

Start- och Trygghetspaket
Anslutning och programmering, gäller per terminal.

Startpaket (obligatoriskt, tillkommer vid första fakturatillfället)
Frakt (gäller per beställning, ej per terminal)
Trygghetspaket Basic (obligatoriskt och ingår i hyrespriset)
Trygghetspaket Premium (tillval för extra support via telefon och e-post kvällar och helger)

495 SEK
195 SEK
0 SEK/mån
55 SEK/mån

Funktioner
Markera de funktioner du önskar (lämna annars rutan tom).

Cashback (klicka i om ni önskar att funktionen ska vara aktiverad vid leverans)
Dricks (klicka i om ni önskar att funktionen ska vara aktiverad vid leverans)
Fleranvändare (fyll även i Nets Fleranvändarblankett)
Flervaluta (fyll även i Nets Fleranvändarblankett)
Gränshandel (kräver även att ni har tecknat ett inlösenavtal med en inlösare i det andra landet)

Ifylls av inlösaren

Ifylls av Nets

Inlösare:

Säljare:

Redovisningsnummer:

2016-08-23

MCC-kod:

Term-ID:

Kampanj:
BAX-nummer:

0 SEK/mån
0 SEK/mån
55 SEK/mån
55 SEK/mån
55 SEK/mån

Kod:
P2

Partner ID:

104695

Kundnummer:
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Kommunikation mellan betalterminal och betalväxel (PSP)
Kommunikation via mobilt bredband eller trådlöst nätverk (Wi-Fi) är inte möjligt. Endast ett val per betalterminalmodell. Önskar ni övriga tillbehör utöver de
som ingår i valen nedan kan ni köpa dessa separat i vår webbshop.

Stationär iCT250E
CC-2.0: Via bredband. Fristående (standard vid fristående användning)
CC-2.4: Via kassan. Kassakoppling via USB (standard vid kassakoppling. Fyll även i uppgifter om kassakoppling nedan)
CC-2.2: Via kassan. Kassakoppling via seriellt (fyll även i uppgifter om kassakoppling nedan)

0 SEK
0 SEK
0 SEK

Integrerad iPP350
CC-1.0: Via kassan. Kassakoppling via USB (standard. Fyll även i uppgifter om kassakoppling nedan)
CC-1.4: Via kassan. Kassakoppling via seriellt (fyll även i uppgifter om kassakoppling nedan)
CC-1.6: Via kassan. Kassakoppling via IP (fyll även i uppgifter om kassakoppling nedan)

0 SEK
0 SEK
0 SEK

Mobil iWL250G
CC-7.0: Via GPRS. Fristående (standard)

0 SEK

Mobil iWL250B
CC-9.0: Via bredband. Fristående (standard)

0 SEK

Mobil iWL250B
CC-9.0: IP via kassasystemet (standard för pay@table. Fyll även i uppgifter om kassakoppling och IP-adresser nedan)

0 SEK

Kassakoppling
Fyll i nedanstående fält om betalterminalen ska vara kopplad mot ett kassasystem (lämna annars fältet tomt).

Kassaleverantör:

Produktnamn/kassaapplikation (KA):

Produktversion av kassaapplikation:

Betalväxel (PSP):
Nets

Nets webbportal
I webbportalen kan ni se samtliga godkända transaktioner. Priser nedan gäller per säljställe (butik, restaurang etc.)

Basic (Fyll uppgifter om basanvändare nedan)

Uppläggningskostnad 0 SEK

Premium (Fyll uppgifter om administratör nedan)

Uppläggningskostnad 635 SEK

För- och efternamn (på basanvändare/administratör):

0 SEK/mån
95 SEK/mån

Mobiltelefonnummer (hit skickas användarnamn/lösenord):

E-postadress (för inloggning):

Kommentarer
Fält för övriga anteckningar till oss på Nets Sweden AB.

Kommentarer:
SKICKAS TILL:
GRB AB
Gamlestadsvägen 2, B27
415 02 GÖTEBORG

Byte av betalterminal
Vid byte av betalterminal(er) ersätter detta hyresavtal ert befintliga hyresavtal. Avtalet gäller från den dag då det undertecknas och trettiosex (36) månader
framåt, och därefter tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader. Från och med den dag ni mottar den i detta avtal beställda
betalterminalen, har ni 10 dagar på er att ersätta den befintliga betalterminalen.
Term-ID (på betalterminaler som ska bytas ut) 1:
Serienummer (på betalterminaler som ska bytas ut):

Byte av betalterminal

1

Betalterminalens ”Term-ID” får ni fram genom att dra lösenkortet och trycka [6], [1] samt [1] på betalterminalen. Term-ID består av 8 siffror.

Returanvisning
Retur av hyrd utrustning samt tillbehör (kablage, manualer etc.) sker enligt avtal på ert ansvar och bekostnad om inget annat har angetts. Utrustning samt
tillbehör skall skickas väl emballerat så att inga stötskador eller motsvarande kan inträffa, med Postens Företagspaket eller bud till: Nets Sweden AB,
Ljusslingan 22, 120 31 Stockholm.

Allmänna villkor
Klicka på rubriken ovan för att läsa allmänna villkor för Nets betalterminaler och betalterminaltjänster.
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