Tjänstepaket Brons
36 månader
Undertecknad, Behörig firmatecknare för företaget, godkänner att Babs Paylinks Allmänna villkor
Tjänstepaket Hyra, som uppdateras från tid till annan och finns tillgängliga via
www.babspaylink.se/villkor, gäller för detta avtal.

OBS!
Kontrollera alla uppgifter noggrant! Felaktigt ifylld blankett
returneras. Alla uppgifter skall också stämma överens med dem
du angivit i Swedbanks inlösenavtal. Om du är osäker, kontakta
Babs kundservice på tel 08-411 10 80.

Kunduppgifter
Kundens juridiska namn

Säljställets marknadsnamn

Säljställets adress, postnr och ort

Babsnr (om beﬁntligt ﬁnns)

Organisationsnummer

Ansvarig på säljstället

Mobilnummer

Beställning av Fristående betalterminal och val av operatör

Vx 520
Antal

Yomani SA

Pris

Antal

299 kr / mån / st

Vx 680 GPRS

Pris

Antal

399 kr / mån / st

Pris

Beställer 1 st WiFimodem för vald
fristående kortterminal.
99 kr / månad.

Dricksfunktion
Välj önskad operatör för kommunikation mellan terminal och Babs

498 kr / mån / st

Telenor

Maingate

Beställning av Kassakopplad betalterminal

Yomani BK
Antal

Vx 820 BK

Pris

Antal

479 kr / mån / st

Vx 680 WiFi

Pris

Antal

399 kr / mån / st

Pris

499 kr / mån / st

Dricksfunktion
OBS! Kontrollera att ditt kassasystem har stöd för trådlösa (WiFi)
betalterminaler.

Kassaleverantör, Kassaapplikation (KA), Version (KA)

ESKassasystem 7.1
Kommunikation mellan terminal (ej Vx 680 GPRS) och Swedbank Babs sker via Bredband. Kommunikation mellan Kassakopplad terminal och kassa sker via LAN.
Övrig information för kommunikation såsom Fast IP och Telia Betal anger du nedan under Särskilda villkor och övriga noteringar.
Glöm inte att fylla i blanketten för övriga kortacceptanser på sidan 3 samt att beställa andra originaltillbehör och förbrukningsartiklar på sidan 4!

Särskilda villkor och övriga noteringar
Support ingår mån–fre 08.30–19.00, lördag 10.00–14.00. 20% rabatt på förbrukningsprodukter.

Underskrifter
Ort och datum

Stockholm den

Kunden (behörig ﬁrmatecknare)

För Babs Paylink AB

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Babs Paylinks och bankens anteckningar
Datum och säljare

Kampanjkod

500

KTH-nr

Kassaleverantörskod

Kvittens

769

Priserna är angivna exklusive moms.
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Övriga kortacceptanser

Övriga kortacceptanser
Organisationsnummer

Babsnummer

Accepterar även American Express med avtalsnummer

Accepterar även Diners Club med avtalsnummer

Accepterar även Resurs med avtalsnummer

Annat kort

Annat kort

Annat kort

Annat kort

Annat kort

Annat kort

Paylinks noteringar
Ordernr

Signatur

Datum

Kontaktuppgifter
American Express
Diners Club International
Resurs Bank
Swedbank Babs

08-429 56 80
08-14 68 80
042-38 20 40
08-411 10 80
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Tillbehör
Babs Paylink Original Tillbehör och Servicetjänster ökar livslängden
på hela din betallösning och håller kassaköerna på ett minimum.
Alla priser är angivna exklusive moms.

Beställning av Kvittorullar Original
Våra kvittorullar original är arkivbeständiga, lågdammande och fria från
Bisfenol-A. Endast med våra originalrullar bevaras betalterminalens funktioner
fullt ut.
OBS! Ett 6-pack kvittorullar ingår alltid vid leverans av fristående terminal.
Ett 3-pack kvittorullar ingår alltid vid leverans av kassakopplad terminal.
Vx 520 och Vx 680

Yomani

12-pack 149 kr

12-pack 190 kr

24-pack 225 kr

24-pack 287 kr

48-pack 385 kr

48-pack 490 kr

Kassarullar
30-pack 364 kr

Beställning av Rengöringskort Original
Daglig rengöring av betalterminalens magnetspår och
chip-läsare minskar risken för felläsning och kortar
därmed dina kassaköer.
10-pack rengöringskort 135 kr

Beställning av laddstation/ställ och laddare
Våra ställ och laddare gör det extra smidigt för dina kunder
och din personal att genomföra alla transaktioner.
Antal

Laddstation/ställ för Vx 680, hyra 20 kr/mån
Laddstation/ställ för Vx 680, köp 559 kr
12-voltsladdare (bil-laddare) för Vx 680, köp 499 kr

Babsnummer
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Fristående betalterminaler
Instruktioner för ifyllande av avtalet
OBS! Båda exemplaren av avtalet måste fyllas i. Det ena exemplaret returneras till dig när avtalet godkänts av oss.

Kunduppgifter
Kundens juridiska namn
Säljställets marknadsnamn
Säljställets adress
Postnummer och ort
Organisationsnummer
Babsnummer
Ansvarig på säljstället
och mobilnummer

Det namn på företaget som ﬁnns registrerat hos PRV (Patent- och registreringsverket).
Namnet på företaget i dagligt tal. Den text som kommer att stå på kundernas kvitton.
Max 24 tecken.
Säljställets gatuadress där terminalen ska placeras. Max 24 tecken.
Postnummer och ort till säljställets gatuadress.
Företagets organisationsnummer.
Ditt kundnummer hos Babs. Fylls bara i om du redan är kund hos Babs. Är du ny kund
måste det Inlösenavtal som tecknats hos Swedbank bifogas!
Kontaktperson på säljstället och mobilnumret till denne.

Beställning av betalterminal och operatör
Typ av betalterminal och Antal
Förutsättningar Vx 680 WiFi

Kassaleverantör

Välj den terminal och det antal terminaler som passar er verksamhet bäst.
Information om terminalerna ﬁnns på www.babspaylink.se.
Trådlös kassakopplad terminal kräver att det ﬁnns ett trådlöst nätverk med accesspunkter. Antalet accesspunkter som krävs beror på hur lokalen och verksamheten ser
ut. Kontrollera med din nätverkstekniker eller kassaleverantör.
Vid beställning av kassakopplad terminal fyller du i vilken kassaleverantör, kassaapplikation samt version av kassan du använder dig av. Är du osäker på detta kontaktar
du din kassaleverantör.

Underskrifter
Ort och datum
Kunden
Namnförtydligande

Ort och datum för undertecknande av avtalet.
Underskrift. Observera att underskriften måste vara av en behörig ﬁrmatecknare!
Namnförtydligande av underskrift.

Övriga kortacceptanser

Om din terminal ska acceptera övriga betal- och kreditkort såsom American Express,
Diners och Resurs, fyller du i detta samt avtalsnummer och signatur på denna blankett.

Beställning av tillbehör

Önskar du beställa ytterligare tillbehör kryssar du i de tillbehör du vill beställa.

Har du fyllt i både Swedbank Babs inlösenavtal och Babs Paylinks terminalavtal skickar du båda dessa till:
Swedbank Babs, Customer Service, 105 34 Stockholm.
Har du beﬁntligt inlösenavtal med Babs och nu skall returnera Babs Paylinks terminalavtal skickar du detta till:
Babs Paylink, Box 45039, 104 30 Stockholm.
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