FLERANVÄNDARBLANKETT
VIKTIG INFORMATION
Har tilläggsanvändarna samma inlösare kan ni använda samma blankett. Har de olika inlösare ska ni fylla i en separat fleranvändarblankett för respektive
tilläggsanvändare eftersom fleranvändarblanketten sedan ska skickas till tilläggsanvändarnas inlösare.
Använder ni betalterminalen integrerad/kassakopplad med ett kassasystem måste även en ändring göras i kassasystemet. Kontakta därför er
kassaleverantör innan ni fyller i denna blankett för att se till att allt blir korrekt.
Nets fakturerar huvudanvändaren (alltså den som har undertecknat hyres- eller köpeavtalet för utrustningen). Vid tillägg av fler användare (efter
huvudavtalets tecknande) tillkommer en kostnad enligt Nets ordinarie prislista.
Kontakta In-House Sales på 08-609 92 15 om ni vill ha hjälp med att fylla i fleranvändarblanketten.

Uppgifter på huvudanvändare
Försäljningsställets namn:

Organisationsnummer:

Telefonnummer:
Term-ID 1:

Aktuell betalterminalmodell:
1

Betalterminalens ”Term-ID” får du fram genom att dra lösenkortet och trycka [6], [1] samt [1] på betalterminalen. Term-ID består av 8 siffror. Fyller du i
denna fleranvändarblankett i samband med en första beställning av betalterminalen, kan du bortse från Term-ID-fältet då detta nummer skapas senare.

Uppgifter på tilläggsanvändare
Namn på tilläggsanvändare (maximalt 15 tecken inkl. blanksteg):

Organisationsnummer:

Telefonnummer:

Besök-/leveransadress (maximalt 12 tecken inkl. blanksteg):

Postnummer:

Ort:

Flervaluta (en per tilläggsanvändare):

DKK

EUR

GBP

NOK

Inlösare:

Handelsbanken

Nordea

Swedbank Babs

Teller

Euroline

Avtalsnummer för American Express:

Avtalsnummer för Diners Club:

Annan kortutgivare (och avtalsnummer):

BAX-nummer (ifylls av Nets):

Redovisningsnummer (ifylls av er inlösare):

MCC-kod (ifylls av er inlösare):

Uppgifter på tilläggsanvändare
Namn på tilläggsanvändare (maximalt 15 tecken inkl. blanksteg):

Organisationsnummer:

Telefonnummer:

Besök-/leveransadress (maximalt 12 tecken inkl. blanksteg):

Postnummer:

Ort:

Flervaluta (en per tilläggsanvändare):

DKK

EUR

GBP

NOK

Inlösare:

Handelsbanken

Nordea

Swedbank Babs

Teller

Euroline

Avtalsnummer för American Express:

Avtalsnummer för Diners Club:

Annan kortutgivare (och avtalsnummer):

BAX-nummer (ifylls av Nets):

Redovisningsnummer (ifylls av er inlösare):

MCC-kod (ifylls av er inlösare):

Borttagning som tilläggsanvändare på tidigare betalterminal
För att underlätta när du som tilläggsanvändare byter säljställe behöver du avsluta dig som tilläggsanvändare på tidigare säljställe.

Jag önskar ta bort mig som tilläggsanvändare på tidigare säljställe

Underskrift av huvudanvändare
Vi bekräftar ovanstående uppgifter enligt gällande prislista samt godkänner Nets allmänna villkor vilka finns på www.nets.se. Vi tillåter även att Nets Sweden
AB skickar information och driftmeddelanden. Samtliga priser är i SEK och exklusive moms.

Underskrift:

Namnförtydligande:

Ort och datum:

Skriv ut avtalet, signera det och skicka det med post till tilläggsanvändares inlösare nedan:

Klicka här för att välja adress till er inlösare
Ifylls av Nets
Kundnummer:

