
   Yomani Bas antal  -------  480kr/st/månad.  

    VX 820 LPP Bas antal -------  350kr/st/mån.     VX 820 PIM Bas antal -------  350kr/st/mån.  /Terminalstativ ingår.

    VX 680 Airpay Bas antal ------- 480kr/st/månad laddstation ingår.

    VX 680 AirPay Websocket Bas antal ------- 480kr/st/månad laddstation ingår.

       VX 680 Restaurang Bas antal ------- 480kr/st/månad laddstation ingår.

Kassaapplikation enligt aktuell KA: 
---------------------------------------------

     Versionsnummer KA: 
----------------------------------------------------

  

Ja Nej Kommentar

1a  Har KA validerats enligt PA-DSS som compliant  via en ifylld självdeklaration?

1b Har KA validerats enligt PA-DSS som compliant av en PA-QSA?

2 Kan kassaapplikationen kopplas upp via s.k. remote-service?  
Om ”Ja” ange av vem i fältet till höger.

3 Har spår-2-lagring kontrollerats från tidigare installationer och raderats?

Avtal Bas
Beloppskopplad terminal

Försäljningsställets namn         Företagets namn

------------------------------------------------------------------------------------------------     ----------------------------------------------------------------------------------------------
Försäljningsställets leveransadress        Adress

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

------------------------------------------------------------------------------------------------     ----------------------------------------------------------------------------------------------
Telefonnummer  Butiksnummer

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

2 Försäljningsstället        Leveransadress om annan än försäljningsstället

Företagets juridiska namn         Organisationsnummer

------------------------------------------------------------------------------------------------     ----------------------------------------------------------------------------------------------
Företagets juridiska adress         Kontaktperson/telefonnummer

------------------------------------------------------------------------------------------------     ----------------------------------------------------------------------------------------------
Postnummer  Postadress       E-post

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

1 Företagsuppgifter

Redovisningsnummer MCC kod
Fylls i av inlösaren

4 Beställning av beloppskopplad utrustning, samtliga priser angivna ex moms & frakt. Bindningstid 36 månader. 

     Bankgiro-------------------------------------  Bankkonto inkl clearingnummer --------------------------------------------------------------------------------

3 Välj kontotyp och fyll i kontonummer för anslutning till autogiro 

Samarbetspartner

7 Särskilda villkor/önskat leveransdatum

 

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

8 Underskrift

Skicka avtalet till:

Fyll i vilka kort företaget tar emot utöver VISA/MasterCard

American Express avtalsnummer           Diners Club avtalsnummer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annat kort                             JCB avtalsnummer
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 Kortacceptans

5 Information om kassan

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. Kunduppgifter
Företagets registerade namn ska vara det namn som företa-
get 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 säkerhetskoden till terminalen.

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

2. Butiksuppgifter/Kvittouppgifter
Försäljningsställets namn är den uppgift som skrivs ut på kvit-
tot. 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 klock-
slag 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 clearing-
nummer. Innan pengarna dras från ditt angivna kontonum-
mer skickas en avisering till kundens adress angiven under 
punkt 1, se närmare villkioren för Autogiroanmälan. 

4. Beställning av terminal
Fyll i terminalmodel och antal terminaler du vill beställa.

Kommunikation
Terminalkommunikation över Internet kräver en bredbandsan-
slutning eller kund-LAN med internetåtkomst. Eventuell kund-
placerad brandvägg alt. bredbandsrouter måste tillåta TCP/
UDP trafik över port 443. Terminalen levereras förberedd för 
dynamisk IPtilldelning som sker från lokal DHCP server, bred-
bandsrouter eller ISP. Alternativt kan du förse terminalen med 
statisk IP-adress som matas in via terminalmenyn. Frågor gäl-
lande IP-tilldelning samt kundägd kringutrustning hänvisas till 
bredbandsleverantör alt. lokal IT-administratör. 

Vår kundsupport besvarar frågor gällande terminalens funk-
tionalitet samt inställningar. Supporten omfattas ej av kundu-
nika nätverksfrågor eller kringutrustning, vänligen kontakta din 
bredbandsleverantör alt. lokal IT-administratör vid dessa frågor.

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

5. Information om kassan
Denna del ifylls i samråd med leverantören av kassasystemet. 
Här anger du den kassaleverantör du kommer ansluta 
kortterminalen mot. Förutsättningen för att ansluta 
terminalen till ett kassasystem är att kassaleverantören är 
godkänd för detta av PAN-Nordic och att Verifone har ett 
avtal med kassaleverantören. Är du osäker bör du kontakta 
kassaleverantören.

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

7. Särskilda villkor
Här fyller du i om du, till exempel, önskar leverans till ett visst 
datum.

8. Underskrift och medgivande
Här undertecknar du avtalet. Avtalet ska undertecknas av be-
hörig 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 tillbe-
hör som levereras enligt detta avtal.

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

Handelsbanken, 
lämna blanketten till ditt lokala Handelsbankskontor

Nordea Kortinlösen, Box 92120, 120 08 Stockholm

SEB/Euroline, 103 83 Stockholm

Teller, Box 576, 101 31 Stockholm

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