TILLÄGGSBLANKETT
Företag
Juridiskt namn (enligt registreringsbevis):

Organisationsnummer:

Postadress:

Postnummer:

Ort:

Fakturaadress (om annan än postadressen):

Postnummer:

Ort:

Företagets inlösare:

Redovisningsnummer hos er inlösare:

Serienummer (S/N) på den/de betalterminaler det gäller:

Term-ID på den/de betalterminaler det gäller 1:

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.

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):

Trygghetspaket
Basic (ingår vid hyra)
Premium (tillval för extra support via telefon och e-post kvällar och helger samt drullegaranti)

155 SEK/mån
55 SEK/mån

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

Gränshandel (kräver även att ni har tecknat ett inlösenavtal med en inlösare i det andra landet)

55 SEK/mån

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 (används för inloggning):

Faktura via e-post
Vi erbjuder dig att gå över till faktura via e-post utan extra kostnad. Pappersfaktura kostar 55 SEK.
E-postadress (hit skickas fakturan)

Faktura via e-post

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

Kommentarer:

Underskrift
Jag bekräftar ovanstående uppgifter enligt gällande prislista samt godkänner Nets allmänna villkor vilka finns på www.nets.se. Jag tillåter även att Nets
Sweden AB skickar information och driftmeddelanden. Samtliga priser är i SEK, exklusive moms och gäller per betalterminal om inte annat anges.

Underskrift:

Efternamn

Förnamn
Namnförtydligande:

Ort och datum:

Skriv ut blanketten, signera den och skicka den med post till:
Nets Sweden AB
Box 92006
120 06 Stockholm
Ifylls av Nets
BAX-nummer:

Kundnummer:
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