Tjänstepaket Guld
Bindningstid 12 månader, möjlighet att frysa avtalet 3 mån / år
Telefonsupport vardagar 08.30–20.00, lörd 10.00–18.00, sönd 11.00–16.00
30 % rabatt på kvittorullar och rengöringskort
Riskreducering Plus
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.

Dina uppgifter
Företagets juridiska namn

Säljställets marknadsnamn

Säljställets adress

Postnummer

Babsnr (om du har ett)

Ort

Organisationsnummer

Ansvarig på säljstället

Mobilnummer

Clearingnummer

E-postadress

Kontonummer

Ange antal tjänstepaket
Antal

Pris

Dessa fält ska du (kunden) fylla i

Tänk på att det antal du anger här ska
stämma överens med summan av det antal
funktioner / produkter du väljer nedan.

x 679 kr / mån

Dessa fält kan du lämna åt oss och banken

Välj funktioner
Stationär

Tvådelad

Antal

Trådlös

Antal

st.

Kassakopplad

Antal

st.

Trådlös kassakopplad

Antal

st.

Antal

st.

st.

Har du något kassasystem idag?
Kassaleverantör och kassapplikation med versionsnummer

Övrig information

Särskilda villkor

Din underskrift

Babs Paylinks underskrift

Ort och datum

Stockholm den

Behörig ﬁrmatecknare

För Babs Paylink AB

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Kvittens

Babs Paylinks och bankens anteckningar
Säljare

Babs Onboarding

Ja

Priserna är angivna exklusive moms.

Kontorsnamn

Kampanjkod

Kassalev.kod

Storkundskod

S831
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Datum

Tjänstepaket Guld
Bindningstid 12 månader, möjlighet att frysa avtalet 3 mån / år
Telefonsupport vardagar 08.30–20.00, lörd 10.00–18.00, sönd 11.00–16.00
30 % rabatt på kvittorullar och rengöringskort
Riskreducering Plus
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.

Dina uppgifter
Företagets juridiska namn

Säljställets marknadsnamn

Säljställets adress

Postnummer

Babsnr (om du har ett)

Ort

Organisationsnummer

Ansvarig på säljstället

Mobilnummer

Clearingnummer

E-postadress

Kontonummer

Ange antal tjänstepaket
Antal

Pris

Dessa fält ska du (kunden) fylla i

Tänk på att det antal du anger här ska
stämma överens med summan av det antal
funktioner / produkter du väljer nedan.

x 679 kr / mån

Dessa fält kan du lämna åt oss och banken

Välj funktioner
Stationär

Tvådelad

Antal

Trådlös

Antal

st.

Kassakopplad

Antal

st.

Trådlös kassakopplad

Antal

st.

Antal

st.

st.

Har du något kassasystem idag?
Kassaleverantör och kassapplikation med versionsnummer

Övrig information

Särskilda villkor

Din underskrift

Babs Paylinks underskrift

Ort och datum

Stockholm den

Behörig ﬁrmatecknare

För Babs Paylink AB

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Kvittens

Babs Paylinks och bankens anteckningar
Säljare

Babs Onboarding

Ja

Priserna är angivna exklusive moms.

Kontorsnamn

Kampanjkod

Kassalev.kod

Storkundskod

S831
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Datum

Kvittorullar och tillbehör
Vi skickar med kvittorullar som räcker till minst 300 köp. Vill du beställa ﬂer redan nu? Fyll i och skicka
in detta blad tillsammans med avtalet. Här hittar du även rengöringskort, billaddare och andra tillbehör.

Stationär
Kvittorullar

Tvådelad

Trådlös

Kvittorullar

Kvittorullar

12-pack 130 kr

12-pack 166 kr

12-pack 130 kr

24-pack 197 kr

24-pack 251 kr

24-pack 197 kr

48-pack 337 kr

48-pack 429 kr

48-pack 337 kr

Snurrplatta
Antal

Pris

x 100 kr (köp)

Laddstation

Stativ
Antal

Pris

Antal

10-pack 118 kr

Kvittorullar
30-pack 364 kr

Trådlös kassakopplad
Kvittorullar
12-pack 130 kr
24-pack 197 kr

Rengöringskort
10-pack 118 kr

48-pack 337 kr

Laddstation
Antal

x 20 kr/mån
(hyra)

x 699 kr (köp)
Antal

Rengöringskort

Pris

Kassakopplad

Pris

Pris

x 20 kr/mån (hyra)
Antal

Pris

x 559 kr (köp)

x 559 kr (köp)

Billaddare (12 v)

Billaddare (12 v)

Rengöringskort
10-pack 118 kr

Antal

Pris

x 499 kr

Rengöringskort
10-pack 118 kr

Antal

Pris

x 499 kr

Rengöringskort
10-pack 118 kr

Priserna är angivna exklusive moms och din rabatt på 30 % är redan avdragen.

Kommunikation – Beställning av 4G-Router
En bredbandslösning för din kortterminal, om du saknar uppkoppling.
199 kr / mån / st, exklusive moms. Bindningstid 12 månader.
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Babsnummer (om du har ett)

Så
här fyller
du i hyresavtalet
Fristående
betalterminaler
Obs! Kom ihåg att fylla i båda exemplaren av avtalet. Du får tillbaka ett exemplar när vi har godkänt beställningen.

Dessa fält ska du (kunden) fylla i
Dessa fält kan du lämna åt oss och banken

Dina uppgifter
Företagets juridiska namn

Det som ﬁnns registrerat hos PRV (Patent- och registreringsverket).

Säljställets marknadsnamn

Namnet på företaget i dagligt tal. Denna text kommer att stå på dina kvitton.
Max 24 tecken.

Säljställets adress, postnr och ort

Adress till platsen där du ska placera utrustningen som du hyr av oss. Det är viktigt att
du anger samma adress här som i ditt inlösenavtal.

Organisationsnummer

Ditt företags organisationsnummer.

Babsnummer (om du har ett)

Är du redan kund hos Swedbank Babs? Då fyller du i ditt kundnummer här.

Ansvarig på säljstället, mobilnummer Namn och kontaktuppgifter till en person på säljstället som vi kan kontakta vid behov.
och e-postadress
Kontonummer inkl. clearingnummer

Här anger du samma bankuppgifter som i ditt inlösenavtal. Om du redan har ett inlösenavtal men är osäker på vad som står i det, ring Swedbank Babs på 08-411 10 80.

Välj funktioner
Här väljer du vilka funktioner ditt (eller dina) tjänstepaket ska ha. Läs om de olika alternativen på www.babspaylink.se.

Har du något kassasystem idag?
Om du väljer funktionerna kassakopplad eller trådlös kassakopplad behöver du fylla i din kassaleverantör, kassapplikation
och vilken version av kassan du använder. Om du är osäker på detta kontaktar du din kassaleverantör.

Din underskrift
Ort och datum

Var och när du undertecknar avtalet.

Behörig ﬁrmatecknare

Underskrift av behörig ﬁrmatecknare.

Namnförtydligande

Den behöriga ﬁrmatecknarens underskrift i textad form.
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När du är klar skickar du avtalet till:
Babs Paylink
Box 45039
104 30 Stockholm

