BESTÄLLNINGSFORMULÄR

Detta avtal avser hyra eller köp av SWESS AB Kortterminal, modell M010 & V3000m.
Modell M010 ansluts via USB eller Bluetooth, modell V3000m via Wifi. Allt nödvändigt kablage ingår i kostnaden.
Inlösenavtal via Teller krävs för V3000 detta erhåller ni genom att kontakta SWESS AB.

FÖRETAGSUPPGIFTER
Organisationsnummer:

Juridiskt namn:

Adress:

Postnummer:

Ort:

E-post:

Telefon:

Försäljningsställets namn och adress (om annat än ovan):

Bankkonto nummer alternativt bankgiro nummer:

BANK:

Inlösennummer:

Fakturera via:
Autogiro
Brev

Terminalmodell:
0 kr
69 kr

V3000m
M010

Vagga V3000m

Stativ M010

HYRA

Vid hyra så betalas startkostnad på 495kr. I hyreskostnaden ingår hyra av terminal samt löpande serviceavgift. Garanti
och utbytesservice ingår under hela hyresperioden.
36 månader 299 kr per månad för M010

36 månader 399 kr per månad för V3000m

24 månader 399 kr per månad för M010

24 månader 599 kr per månad för V3000m

12 månader 499 kr per månad för M010

12 månader 699 kr per månad för V3000m

Vid hyresperiodens slut så förlängs avtalet automatiskt med 12 månader åt gången såvida ni ej sagt upp avtalet
skriftligen senast 2 månad innan aktuell hyresperiods slut.

695 kr

695 kr

KÖP
Vid köp så betalar man en fast avgift för terminalen, och sedan en löpande serviceavgift på 179kr per månad
V3000M

6995 kr

M010

2499 kr

Utökad garanti vid köp
Vid köp ingår 12 månaders garanti. Garantin täcker fabrikationsfel. Önskas ytterligare 12 månaders garanti så kan detta tecknas
som ett tillval.
12 månader utökad garanti, totalt 24 månader

599 kr

TILLÄGG
American Express
Inlösen sker via Elavon Merchant Services, och stödjer VISA och Mastercard.
Om ni har separat American Express inlösenavtal, vänligen ange avtalsnummer:

Fleranvändare
Fleranvändarfunktionen tillåter upp till 5 st separata företag i samma terminal. Priset avser själva funktionen, det kostar ej
extra per användare. Gäller enbart V3000m.
Fleranvändarfunktion för fristående V3000m

159 kr per månad och användare

Fraktalternativ
Företagspaket

150 kr

Hämtas på SWESS AB kontor

0 kr

YTTERLIGARE INFORMATION

Underskrift
Jag bekräftar ovanstående uppgifter samt godkänner SWESS allmänna villkor vilka finns på www.swess.se. Samtliga priser är i
SEK och exklusive moms.
Signatur:

Namnförtydligande:

Ort och datum:

Detta avtal returneras efter signerande via brev eller e-post till:
SWESS AB att: Avtal
Örnsrogatan 29
702 32 Örebro

info@swess.se

